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Paredes de alvenaria de pedra, gaiolas 
ou tabiques são exemplos de técnicas 

complexas, praticamente esquecidas com 
a construção nova e materiais associados. 

É obrigação de todos zelar para que 
os edifícios que integram o nosso 

Património continuem a sua vida útil e 
intervir de modo a manter-lhes a dignidade. 

Reabilitá-los é preservar a transmissão de valor.

A AOF é uma empresa com mais de 50 anos 
de existência, sempre ligada à salvaguarda do 

Património. Soube adaptar-se às novas maneiras de 
entender a intervenção, apostando fortemente na 

formação dos seus colaboradores. A AOF possui um 
grupo técnico alargado e altamente especializado 

na área de conservação e restauro.

Para além do seu valor histórico e 
simbólico, um edifício é um conjunto 

de materiais sabiamente interligados.



3P&C  Nº56  |  Janeiro > Junho  2014 |  

BARRAGENS
Impactes das barragens no litoral. 
Breve revisão teórica

26.
OPINIÃO
Desenvolvimento versus 
construção. O caso das novas 
barragens e as alternativas.

40.

Nº 56 | 1.º Semestre  
Janeiro > Junho 2014

Pedra & Cal, Conservação e Reabilitação é reconhecida 
pelo Ministério da Cultura como publicação de manifesto 
interesse cultural, ao abrigo da Lei do Mecenato.

EDITOR E PROPRIETÁRIO | GECoRPA – Grémio do 
Património

DIRETOR | Vítor Cóias

COORDENAÇÃO | Joana Morão - Canto Redondo

PAGINAÇÃO | Joana Torgal - Canto Redondo

CONSELHO EDITORIAL | Alexandra de Carvalho 
Antunes, André Teixeira, Catarina Valença Gonçalves, 
Fátima Fonseca, João Mascarenhas Mateus, Jorge 
Correia, José Aguiar, José Maria Amador, Luiz 
Oosterbeek, Maria Eunice Salavessa, Mário Mendonça 
de Oliveira, Paulo Lourenço, Soraya Genin, Teresa de 
Campos Coelho

SECRETARIADO | Elsa Fonseca

COLABORADORES | António Lopes Batista, António 
Botelho, António Tavares de Castro, Belmiro Xavier, 
Carlos Pina, Domingas Vasconcelos, Elisabete 
Conceição, Esmeralda Paupério, Fernando Barbosa 
Teixeira, Filipe Ferreira, Ilídio Ferreira, Joana de Sá, 
João Bento Leal, João Joanaz de Melo, João Marcelino, 
Maria de Lourdes Henriques Raposo, Maria Teresa Viseu, 
Miguel Brito Correia, Regis Barbosa, Simão Cruz, Teresa 
Ferreira, Vítor Cóias, Xavier Romão

IMPRESSÃO & ACABAMENTO
LST - Artes Gráficas

PUBLICIDADE
Canto Redondo
geral@cantoredondo.eu
Tel.: 21 885 20 35

GECoRPA - Grémio do Património 

SEDE DE REDAÇÃO
GECoRPA - Grémio do Património
Avenida Conde Valbom, 115 - 1 Esq.º
1050-067 Lisboa
Tel.: 213 542 336 | Fax: 213 157 996
www.gecorpa.pt
info@gecorpa.pt

DISTRIBUIÇÃO Vasp, S.A.

DEPÓSITO LEGAL 128444/00

REGISTO NA ERC 122549

ISSN 1645-4863 

NIPC 503980820

TIRAGEM 2500 Exemplares
Publicação Semestral

Os textos assinados são da exclusiva responsabilidade 
dos seus autores, pelo que as opiniões expressas podem 
não coincidir com as do GECoRPA.

CAPA:  Fratel. Piso principal da Central.
© Adelino Oliveira

04 EDITORIAL
Vítor Cóias

12 Estudos e projetos para o estrangeiro da 
engenharia portuguesa de barragens

Sumário Ficha Técnica

Pedra 
&Cal
Conservação e Reabilitação

48 NOTÍCIAS

50 VIDA ASSOCIATIVA

52 Empresas associadas do 
GECoRPA - Grémio do Património

54 Livraria

06

09

17 A observação e a gestão do risco no vale 
a jusante na verificação da segurança e
da funcionalidade em aproveitamentos 
hidráulicos

BOAS PRáTICAS
Trasladação da Capela de São Lourenço
Construção do aproveitamento 
hidroelétrico do Baixo Sabor

36

Cidadania patrimonial, procura-se!44

BARRAGENS
Estudos e projetos para o 
estrangeiro da engenharia 
portuguesa de barragens

12.
BOAS PRáTICAS
Trasladação da Capela de 
São Lourenço. Construção do 
aproveitamento hidroelétrico 
do Baixo Sabor

36.

CARTAS & CONVENçõES
Foi há 50 anos… 
A Carta de Veneza

47
Gestão da exploração e segurança das
barragens

20

23 O Plano de Investimentos em
Hidroeletricidade da EDP num contexto 
de reforço da produção energética 
portuguesa com origem renovável

34 REPORTAGEM
Caminhos do desenvolvimento
Entre a barragem e a linha, onde fica o 
Tua?

Impactes das barragens no litoral
Breve revisão teórica

26

EM ANáLISE
As barragens ou os rios? 

Alto Douro Vinhateiro Património Mundial
Índices socioeconómicos: balanço de uma 
década

28

ERRATA

Na última edição da Pedra&Cal n.º 55, não foi publicada a ficha técnica da intervenção na Ermida de Sant’Ana, 
Tavira (artigo publicado na p. 32), lapso pelo qual apresentamos as nossas desculpas aos leitores e autores.

Ficha técnica da intervenção na Ermida de Sant’Ana, Tavira  

Dono da Obra Câmara Municipal de Tavira | Coordenação Geral CML - Divisão de Património e Reabilitação 
Urbana | Projeto geral Coordenação - Atelier Célia Anica | Estrutura Consolidação estrutural - Óscar Prada 
Santos | Eletricidade Luminotecnia | Comunicações Vítor Vajão | Águas, esgotos e pluviais Pedro Santos 
Execução da obra Paulo Jones | Fiscalização da obra CML - Divisão de Obras Municipais | Conteúdos e 
Grafismo CML - Divisão de Património e Reabilitação Urbana | Projeto expositivo Execução e montagem - 
Célia Anica, Oficina de Museus

OPINIÃO
Desenvolvimento versus construção
O caso das novas barragens e as 
alternativas

40

51 AGENDA

BARRAGENS 
Barragens
Prós e contras



4 |  P&C  Nº56  | Janeiro > Junho 2014

resistência popular liderada pelo naturalista 
John Muir, o mesmo que promoveu a 
criação do parque natural de Yosemite.

Em Portugal, as ações contra a construção 
de barragens começaram muito tardiamente. 
O caso da construção do aproveitamento 
hidroelétrico de Foz Coa, travado pela 
descoberta de figuras de arte rupestre no 
vale e definitivamente abandonado em 1995, 
constitui o exemplo mais destacado.

Num impulso serôdio, ganhou forma e 
arrancou, há pouco tempo, no terreno, 
o Programa Nacional de Barragens com 
Elevado Potencial Hidroelétrico (PNBEPH). 
Este plano prevê atualmente a construção 
de sete novas barragens, algumas das quais 
em vales que chegaram até aos nossos dias 
na sua condição pristina secular. Uma, a de 
Foz Tua, está já em construção, e implica 
a perda, na prática irreversível, do valioso 
património natural e cultural do Vale do Tua.

Esta não é a primeira vez que as barragens 
estão no foco do tema de capa da 
P&C. O número 21, publicado há dez 
anos e dedicado ao tema “Energia e 
património”, trazia na capa uma fotografia 
da “portentosa” nave dos alternadores da 
barragem de Miranda do Douro e um artigo 
sobre o trabalho, não de engenheiros, mas 
de arquitetos, nas barragens do Douro 
Internacional.

Editorial

As barragens e os direitos 
das futuras gerações
“Crescei e multiplicai-vos, enchei e
dominai a terra.” Génesis, I:27 

Vítor Cóias | Diretor da Pedra & Cal

 onstruindo, por todo o planeta, 
as suas majestosas barragens, o Homem 
domina os rios mais caudalosos. Vêm-me à 
memória os documentários de atualidades da 
minha adolescência, quando, antes do filme 
da matinée, passavam no ecrã do cinema as 
imagens a preto e branco da propaganda do 
Estado Novo. Lembro-me das que noticiavam 
a inauguração da “obra do século”, a 
barragem de Castelo do Bode, inaugurada 
por Salazar em 21 de janeiro de 1951.

Lembro-me do orgulho com que, mais 
tarde, já no Técnico, se falava dos triunfos 
da engenharia portuguesa e se percorriam 
em visita de estudo as grandes barragens 
do norte do País. E depois, no LNEC, 
quando eu próprio trabalhei em barragens, 
estudando o seu comportamento estrutural 
em modelos reduzidos, mostrando aos 
engenheiros estrangeiros que nos visitavam 
como é que, usando mercúrio, simulávamos 
a ação da pressão hidrostática sobre as 
curvas elegantes das barragens-abóbada. 
Métodos que os computadores, poucos 
anos mais tarde, tornariam obsoletos.

Mas, nessa altura, por outras paragens, 
muita coisa tinha já mudado na maneira 
como as pessoas e as comunidades 
vêm a construção de barragens. Logo no 
princípio do século passado a construção 
da barragem de O’Shaughnessy, no vale de 
Hetch Hetchy, Califórnia, encontrou forte 

C
O tema de capa do presente número da 
P&C concentra-se nas barragens, com as 
suas múltiplas funções e implicações. Os 
conteúdos dos artigos que dão corpo a esta 
nova abordagem do tema mostram bem 
como ele é complexo e controverso.

Como engenheiro, é meu dever respeitar os 
princípios do desenvolvimento sustentável. 
Aquele que, segundo Chrisna du Plessis, 
permite manter um equilíbrio dinâmico 
duradouro entre as exigências das pessoas 
em equidade, prosperidade e qualidade de 
vida e o que é ecologicamente possível. 
Não tenho dúvidas que a construção de 
mais barragens em Portugal é dispensável 
e que há alternativas mais respeitadoras da 
sustentabilidade.

Com exceção das barragens romanas ou 
como tal percebidas, este tipo de obra não 
tem, entre nós, merecido grande atenção 
enquanto património cultural construído. O 
Sistema de Informação para o Património 
Arquitetónico (SIPA) contém registos de 24 
barragens “monumento”, a maior parte das 
quais referenciadas como romanas. Que a 
barragem de Foz Tua pudesse ser travada, 
e que os blocos de betão já construídos 
pudessem ficar para a história como um 
monumento à visão da atual geração e 
como prova de que, afinal, tinha algum 
respeito pelos direitos dos que vêm a 
seguir! 
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Os últimos 50 anos puseram a nu os impactos sociais 
e ambientais das barragens, sobretudo das de 
grandes dimensões. As barragens fragmentaram e 
transformaram os rios do mundo e afetaram milhões de 
pessoas: estima-se que entre 40 e 80 milhões de pessoas 
foram deslocadas pelas barragens. 

As barragens 
ou os rios?
Vítor Cóias | Presidente da Direção do GECoRPA

Em Análise

  s barragens colocam, também, 
problemas relevantes de segurança de 
pessoas e bens, muito para além dos 
causados pelas descargas que apanham 
desprevenidas pessoas e comunidades. As 
barragens têm no seu passivo, em todo o 
mundo e durante o século XX, um historial 
de duas centenas de colapsos sérios, entre 
os quais se destacam:

A território. Em resultado das reivindicações 
que remontam à construção da barragem 
de Alta, foram estabelecidas na Noruega 
leis que concedem aos Sami o direito 
de viverem de acordo com a sua cultura 
tradicional.

Mas estas iniciativas não se limitam aos 
países ditos “desenvolvidos”. Na Malásia, 
a ONG “SAVE Rivers” concentra-se 
presentemente na defesa dos direitos dos 
povos indígenas de Sarawak, ameaçados 
pela construção de doze novas barragens no 
seu território ancestral. Os contactos entre 
esta ONG e os dirigentes Sami do norte 
da Noruega constituem um interessante 
exemplo de cooperação e coordenação de 
esforços entre organizações de culturas e 
geografias totalmente diversas, unidas pelos 
mesmos objetivos de salvaguarda do seu 
património natural e cultural.  
 
Na Tailândia, no Laos, no Camboja e 
no Vietnam, a planeada construção das 
barragens do baixo Mekong tem afetado 
negativamente as comunidades locais, em 
resultado da redução das capturas de peixe, 
a sua principal atividade económica e fonte 
de proteína. Muitos dos camponeses não 
falam por medo de represálias.

Em Portugal, o Programa Nacional 
de Barragens com Elevado Potencial 

À medida que os processos de tomada 
de decisão se tornam mais transparentes, 
a opção de construir grandes barragens 
é cada vez mais contestada, proliferando 
os exemplos de comunidades locais que 
se organizam para se defenderem contra 
os grandes projetos de construção de 
barragens. No Google, uma pesquisa sobre 
este tema devolveu dezenas de milhões de 
resultados.

Nos Estados Unidos foram removidas 
cerca de um milhar de barragens nos 
últimos 50 anos. As primeiras foram 
pequenas barragens de explorações 
mineiras em regiões remotas, de há muito 
abandonadas. Mas em 1999, a demolição 
da barragem Edwards, no rio Kennebec, 
estado do Maine, passou a constituir um 
marco relevante: foi o resultado de uma 
decisão judicial que contrariou a vontade 
da entidade proprietária, e a primeira vez 
que um aproveitamento hidroelétrico em 
funcionamento foi desativado. Em março 
de 2012 foi completado o maior projeto de 
remoção de barragens e recuperação do 
ecossistema fluvial nos Estados Unidos com 
a conclusão do projeto de recuperação do 
rio Elwha, no estado de Washington.

Na Noruega, os povos indígenas Sami 
lutam desde os anos 70 do século passado 
contra a construção de barragens no seu 

BANqUiAO E ShiMANTAN (ChiNA)

26 000 + 230 000 mortes

GOUChOU (ChiNA)

algumas centenas de mortes

BELCi (ROMéNiA)

70 mortes

MALPASSET (FRANçA)

421 mortes

VAjONT (iTáLiA) 

2 600 mortes



7P&C  Nº56  |  Janeiro > Junho  2014 |  
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hidroelétrico (PNBEPh) prevê a construção 
de cerca de uma dezena de novas 
barragens, algumas das quais em vales 
que chegaram até aos nossos dias na 
sua secular condição pristina. Os estudos 
de engenharia que justificam a validade 
destes projetos têm em conta os custos 
do planeamento, projeto, construção, 
operação e manutenção, mas esquecem 
os custos com a perda de serviços dos 
ecossistemas afetados e, no fim do 
ciclo de vida da obra, a sua  remoção e a 
necessária recuperação dos ecossistemas 
que por ela foram destruídos.

Os ecossistemas prestam à economia e à 
sociedade quatro categorias de serviços:

quando o local onde se situam é escolhido 
para uma nova construção, os ecossistemas 
são afetados ou, mesmo, destruídos, 
deixando de prestar aqueles serviços 
enquanto a construção lá estiver. Para que 
essa prestação de serviços seja retomada, 
a construção terá de ser removida e os 
ecossistemas regenerados. Na esmagadora 
maioria dos casos isso nunca acontece, 
sendo os ecossistemas destruídos de modo 
irreversível.  

No caso das barragens, a remoção 
e subsequente reconstituição dos 
ecossistemas podem ser muito onerosas. 
A remoção da barragem envolve a 
desmontagem, transporte e destino final 
dos equipamentos (desmantelamento, 
reciclagem…), seguido da demolição da 
barragem e reciclagem ou depósito dos 
materiais daí resultantes. O conjunto destas 
operações envolve um custo estimado de 20 
a 30% do custo da construção da barragem.
 
A reconstituição dos ecossistemas é mais 
complexa, desde logo porque envolve, 
além do local de implantação da barragem, 
a totalidade da área que foi afetada pela 
albufeira. inclui, entre outros itens, a 
remoção dos sedimentos acumulados, a 
estabilização dos terrenos reemersos, a 
reconstituição dos solos superficiais e a 
reinstalação da flora e fauna original. Os 

Glines Canyon Dam Removal Timelapse, Elwha River 

https://www.youtube.com/watch?v=HDF7gg3XZAw

1 | Quando se constrói uma barragem, “gasta-se” 
o rio que pertence às futuras gerações.

http://www.saborlivre.org

custos envolvidos podem variar entre 20 a 
100% do custo da construção. 

Com as barragens do PNBEPh o País 
assiste à destruição dos seus últimos rios 
selvagens e do património natural e cultural 
a eles associado, que tem muito mais valor 
para as pessoas do que a energia das 
barragens (fig. 1).

A energia que essas barragens vão produzir 
torna-se, de resto, rapidamente excedentária 
face à redução dos consumos e ao recurso 
a fontes igualmente renováveis, mas sem os 
inconvenientes ambientais e sociais que lhe 
são apontados.

Resta, em defesa da nova geração de 
barragens, o argumento do armazenamento 
da energia produzida pelos parques 
eólicos, que hoje se multiplicam pelo País 
e constituem a principal fonte de energia 
elétrica, para desespero de “interesses 
instalados”. Acontece que as eólicas 
produzem à sua máxima potência fora 
das “horas de ponta”, pelo que a energia 
produzida nesse período só pode ser 
aproveitada se for armazenada (fig. 2). Uma 
das maneiras de o conseguir é através da 
bombagem da água dos rios de jusante para 
montante ou duma albufeira a uma cota 
mais baixa para outra a uma cota mais alta, 
pondo os rios “a correr ao contrário”.

Regulação
processos 

biofísicos… 

Cultura
lazer, estética, 

espiritual…

Suporte
formação de solos, 

fotossíntese, ciclos…

Aprovisionamento
 água, alimentos, 

fibras…
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2 | O diagrama de produção eólica e 
o de cargas tem andamentos quase 
simétricos, o que exige capacidade de 
armazenamento da energia produzida.  

Em Análise

POTêNCIA ADICIONAL DE 
BOMBAGEM NECESSáRIA

PRODUÇÃO EÓLICA NUM DIA VENTOSO TíPICO (A PARTIR DE 2010)

DIAGRAMA DE CARGAS PREVISTO EM 2011 NUM DIA DE MEIA ESTAÇÃO
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No entanto, mesmo este argumento cai 
por terra, se se utilizarem outros meios 
de armazenamento, como sejam as 
baterias dos veículos elétricos. Segundo 
uma estimativa, bastaria uma conversão 
para veículos elétricos que permitisse 
10% de redução do atual consumo de 
combustíveis para permitir absorver, 
durante a madrugada, uma potência de 
1200 MW, o que tornaria desnecessário o 
armazenamento nas albufeiras da barragens 
do PNBEPh.

A interligação de meios de produção 
diversificados com um parque significativo 
de veículos elétricos através das “redes 
inteligentes” permitirá, num futuro que se 
deseja próximo, a cada proprietário, comprar 
ou vender energia consoante as suas 
necessidades, as horas do dia e os preços 
praticados.

Face às perdas – na prática irreversíveis 
– que provocam, a construção de mais 
barragens em Portugal bem podia esperar... 
até se tornar desnecessária 

POTêNCIA ADICIONAL DE 
BOMBAGEM NECESSáRIA



Barragens
Prós e contras 

João Bento Leal | Professor na Universitetet i Adger, Noruega | joao.leal@uia.no
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As vantagens e as desvantagens das barragens constituem um tema 
que salta para a ordem do dia sempre que existem novos projetos de 
construção, como é o caso da edificação, até ao ano de 2020, das novas 
barragens previstas no Programa Nacional de Barragens com Elevado 
Potencial Hidroelétrico (PNBEPH 2008). Devido à complexidade 
e multiplicidade de vantagens e desvantagens, estas construções 
despertam “paixões” e “ódios” que vão fazendo eco na opinião pública. 
Interessa, por isso, desmistificar o tema, identificando na discussão o 
que é do nosso conhecimento técnico e aquilo que vai para além deste.

Barragens

  s barragens têm por finalidade 
criar uma albufeira para armazenar água 
ou criar condições para que esta possa 
ser derivada e utilizada. Em Portugal 
Continental existem atualmente mais de 
170 grandes barragens (fonte: Comissão 
Nacional para as Grandes Barragens). 
Estas têm por propósito a disponibilização 
de água para a rega, o abastecimento, a 
produção de energia, a navegação, a defesa 
contra cheias, a derivação e outras (recreio, 
industrial, etc.), podendo ter apenas uma 
ou múltiplas finalidades. Na fig. 1, podemos 
constatar que a rega, a produção de energia 
e o abastecimento constituem as principais 
aplicações das barragens portuguesas e que 
cerca de metade destas possuem múltiplas 
finalidades. No conjunto, as albufeiras têm 
uma capacidade total de cerca de 9 300 hm3, 
as centrais hidroelétricas têm uma potência 
instalada de cerca de 4 300 MW e produzem, 
num ano médio, perto de 10 000 GWh.

O consumo de água em Portugal, 
estimado em 2001, era de cerca de 7 500 
hm3/ano, sendo 87% para rega, 8% para 
abastecimento e 5% para a indústria (fonte: 
Plano Nacional da água 2001). Relativamente 
à energia elétrica (fig. 2), a produção 
hidroelétrica representa, em média, 20% da 
energia elétrica total e cerca de 60% do total 

A

das energias renováveis (fonte: Direção-Geral 
de Energia e Geologia). Assim, a energia 
hidroelétrica assume, inegavelmente, um 
papel fundamental no cumprimento das 
metas de energias renováveis, de redução 
da dependência energética e de redução de 
emissões de CO2 até 2020, assumidas por 
Portugal no âmbito da União Europeia. É neste 
contexto que surge o PNBEPH (2008), no qual  
se apresentou um estudo comparativo de 25 

novas barragens. Com base em fatores críticos 
como alterações climáticas, biodiversidade, 
recursos naturais e culturais, riscos naturais 
e tecnológicos e desenvolvimento humano 
e competitividade, foi selecionada a melhor 
solução que otimiza um conjunto de opções 
estratégicas (potencial hidroelétrico, potencial 
hídrico da bacia hidrográfica, conflitos 
e condicionantes ambientais, aspetos 
energéticos e socioeconómicos). 

1 | Número de barragens em Portugal Continental por finalidade, 
divididas em barragens com finalidade única e com múltiplas finalidades.
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As barragens têm obviamente impactos 
negativos que variam muito de acordo com o 
local e com as dimensões das suas albufeiras. 

Desde logo, a criação de uma albufeira implica 
a inundação de terrenos, traduzindo-se na 

perda de solos e na alteração de ecossistemas. 
Dependendo do local, podem implicar perda 

de bens, infraestruturas e património de 
elevado valor. Todos estes impactos têm que 

ser avaliados e ponderados com os benefícios, 
podendo encontrar-se soluções para as 

situações de conflito que passem pela não 
construção da barragem (como aconteceu 

no caso emblemático de Foz Côa, em 1995), 
pela construção noutra localização com 

viabilidade técnica (como são os casos das 
recentes alterações ao previsto no PNBEPH) 
ou pela diminuição da cota do nível de pleno 

armazenamento, entre outras. 

“

“

A solução contemplava a construção de dez 
novas barragens que permitiriam alcançar a 
meta de 7 000 MW de potência hidroelétrica 
instalada em 2020. Após a conclusão da fase 
de concursos, constatou-se que duas não 
tiveram qualquer proposta, o que levou à 
opção por duas novas barragens e ao reforço 
de três centrais hidroelétricas já existentes.

Para perceber se, para além destes novos 
aproveitamentos hidroelétricos, existe ou não 
necessidade de construir mais barragens, 
é necessário conhecer os recursos hídricos 
disponíveis e as necessidades da sociedade. 
Contrariamente ao que é a perceção da 
sociedade, Portugal Continental é uma 
região com elevados recursos hídricos, 
apresentando valores de escoamento anual 
médio (90% do qual é escoamento dos 
rios), global e per capita, superiores à média 
europeia (Plano Nacional da água, PNA 
2001). Infelizmente, os nossos recursos 
hídricos apresentam acentuada variabilidade 
temporal, não só ao longo do ano, com um 
semestre húmido onde ocorrem valores 
muito superiores aos do semestre seco, 
como também de ano para ano, com a 
existência de anos muito secos e anos 
muito húmidos. Para além disso, verifica-se 
também uma variabilidade espacial, sendo 
os recursos hídricos a norte do rio Tejo cerca 
de cinco vezes superiores aos que existem a 
sul daquele rio. A estas variabilidades há que 
juntar a dependência dos nossos recursos 
hídricos em relação ao que ocorre em 
Espanha, uma vez que 60% do escoamento 
anual provém daquele território (bacias 
hidrográficas dos rios internacionais). 

2 | Energia elétrica consumida em Portugal Continental, por fonte de energia.
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Todas estas condicionantes, em conjunto 
com uma concentração de consumos 
(população) no litoral do país, fazem 
com que sejam necessárias soluções de 
armazenamento de água, nomeadamente 
barragens com capacidade de regularização 
anual e interanual, para garantir a 
disponibilização de água. Atualmente, a 
capacidade de armazenamento instalada 
permite que, nas zonas a norte do rio Tejo, 
só possam ocorrer situações de escassez 
de água em anos extremamente secos 
(com períodos de retorno superiores a 
vinte anos, isto é, que ocorrem em média 
de vinte em vinte anos). A sul do Tejo, o 
cenário é bastante diferente, podendo 
ocorrer situações de escassez de água com 
períodos de retorno da ordem dos dois a dez 
anos, sendo que a maioria destas resulta 
da necessidade de satisfazer consumos de 
rega significativos em relação à dimensão 
das respetivas bacias hidrográficas (PNA 
2001). Os resultados da modelação de 
alterações climáticas apontam, ainda que 
com alguma incerteza, para uma diminuição 
do escoamento anual e um aumento da 
sua variabilidade temporal e espacial. A 
confirmar-se, esta situação conduzirá a 
um agravamento de todas as situações de 
escassez de água, não sendo de descartar 
a possibilidade de virem a ser necessárias 
mais albufeiras de grande dimensão e, 
eventualmente, proceder a transvases de 
água de norte para o sul do país (como já 
é efetuado em Espanha). Obviamente, a 
gestão de recursos hídricos não se esgota na 
construção de barragens e a implementação 
de iniciativas como o Programa Nacional 
para o Uso Eficiente da água (PNEUA 2001) 

pode ter um efeito significativo na diminuição 
dos consumos de água. Infelizmente, 
os resultados deste tipo de iniciativas 
parecem ser ainda anémicos, como se pode 
depreender pela fig. 3, onde se constata 
que os consumos domésticos, por habitante 
em Portugal, entre os anos de 1991 e 2009 
(fonte: Instituto Nacional de Estatística e 
Instituto Nacional da água), se manteve 
praticamente num valor entre 160 e 180 litros 
diários, em média, por habitante.

As barragens têm obviamente impactos 
negativos que variam muito de acordo 
com o local e com as dimensões das suas 
albufeiras. Desde logo, a criação de uma 
albufeira implica a inundação de terrenos, 
traduzindo-se na perda de solos e na 
alteração de ecossistemas. Dependendo 
do local, podem implicar perda de bens, 
infraestruturas e património de elevado 
valor. Todos estes impactos têm que ser 
avaliados e ponderados com os benefícios, 
podendo encontrar-se soluções para as 
situações de conflito que passem pela não 
construção da barragem (como aconteceu 
no caso emblemático de Foz Côa, em 1995), 
pela construção noutra localização com 
viabilidade técnica (como são os casos das 
recentes alterações ao previsto no PNBEPH) 
ou pela diminuição da cota do nível de pleno 
armazenamento, entre outras. Porém, além 
dos impactos locais, as grandes barragens 
têm implicações em todo o vale do rio a 
jusante e, em última análise, na própria orla 
costeira do país. Os leitos dos rios, após 
a construção das barragens, sofrem um 
processo de erosão generalizada que faz 
com que a cota média do seu leito diminua 

ao longo do tempo. Este fenómeno pode 
ter implicações sérias nas infraestruturas 
localizadas a jusante, podendo, por 
exemplo, levar ao descalçamento e rotura 
de pilares de pontes (a erosão generalizada 
contribuiu, ainda que não exclusivamente, 
para a tragédia de Entre-os-Rios em 2001). 
O facto das barragens diminuírem o fluxo 
de transporte de sedimentos cria, também, 
desequilíbrios na dinâmica de sedimentos na 
orla costeira, podendo alterar os padrões de 
erosão e deposição ao longo da costa.

Em resumo, as barragens são atualmente um 
“mal” necessário, cumprindo à sociedade 
garantir que as decisões políticas nesta 
área não são influenciadas por critérios 
meramente económicos e visões de curto 
prazo. Porém, existe ainda um longo 
caminho a percorrer para que possamos 
conhecer, com precisão, todos os efeitos 
de longo prazo deste tipo de infraestrutura, 
sendo necessário investir e aprofundar mais 
os Estudos de Impacto Ambiental (muitas 
vezes decalcados uns dos outros, contendo 
generalidades e chavões sem suporte 
científico). Sem esse aprofundamento 
continuará a ser difícil uma tomada de 
posição, completamente fundamentada, a 
favor ou contra a construção de uma dada 
barragem 

3 | Consumo diário doméstico de água por habitante em Portugal, entre 1991 e 2009.
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A engenharia portuguesa de barragens 
tem estado envolvida no projeto 
de grandes obras no estrangeiro, 
designadamente em Espanha, África 
e Américas Central e do Sul. Esta 
intervenção tem sido concretizada por 
empresas de projeto, em alguns casos 
associadas a empresas de construção, e 
muitas vezes apoiadas, na realização de 
estudos de âmbito mais específico, pelo 
Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil (LNEC).
A partir de meados do século passado foi 
projetada e construída no país a grande 
maioria das barragens integradas em 
aproveitamentos hidroelétricos e em 
sistemas de regadio e de abastecimento 
público. Esta experiência permitiu 
a exportação do conhecimento e de 
serviços de engenharia nesta área, 
apresentando-se de seguida, no que 
respeita ao estrangeiro, os projetos mais 
significativos de obras construídas até 
ao final do século XX e alguns estudos 
e projetos relevantes realizados nos 
últimos anos.

Estudos e projetos para o 
estrangeiro da engenharia 
portuguesa de barragens
Carlos Pina | Investigador do LNEC, Presidente do Conselho Diretivo
António Lopes Batista | Investigador do LNEC, Departamento de Barragens de Betão

Barragens

  as décadas iniciais do século 
XX, as primeiras barragens construídas 
em Portugal, com alvenaria de pedra 
argamassada, foram projetadas por 
portugueses, podendo referir-se como 
exemplos as barragens do Covão do Ferro 
e da Lagoa Comprida, na serra da Estrela, 
e a barragem da Póvoa, nas proximidades 
de Nisa. A seguir à segunda guerra mundial, 
para apoiar o desenvolvimento que a 
recuperação económica da Europa tornava 
urgente, Portugal definiu um programa de 
construção de infraestruturas hidráulicas, 
o que originou um desenvolvimento 
significativo da engenharia portuguesa de 
barragens. 

Destacam-se, nas obras então construídas, 
as barragens de aterro de Pego do Altar e de 
Vale do Gaio, para rega na bacia do Sado, 
e as barragens de betão, construídas no 
norte e centro de Portugal, integradas em 
aproveitamentos hidroelétricos. A elaboração 
e execução do plano de obras foi estendido, 
posteriormente, às então províncias 
ultramarinas.

Para a elaboração dos estudos e dos projetos 
das primeiras barragens abóbada recorreu-se 
a empresas estrangeiras. Porém, rapidamente 
o meio técnico nacional ficou dotado do 
conhecimento necessário para ser autónomo 
nestas atividades, o que permitiu, numa 
fase seguinte, a colaboração da engenharia 
portuguesa de barragens em estudos, 
projetos e construção de obras espalhadas 
pelo mundo. De facto, não tiveram projeto 
português, embora tenham sido testados 
em Portugal os respetivos modelos físicos 
reduzidos, as barragens de betão de Santa 
Luzia (1942), Alto Ceira (1949), Venda Nova 
(1951), Castelo do Bode (1951), Pracana 
(1951) e Salamonde (1953). Contudo, as 
seguintes foram já concebidas em Portugal, 
de que são exemplo as barragens do Cabril 

N
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(1954, com 136 m de altura, continuando a 
ser a mais alta de Portugal) e da Caniçada 
(1955). Os primeiros projetos portugueses de 
barragens construídas no estrangeiro foram 
elaborados ainda na década de 50 do século 
passado, nomeadamente das barragens 
do Salto do Funil (85 m de altura, no Brasil) 
e Cachi (80 m de altura, na Costa Rica). As 
barragens de Cambambe, em Angola, e da 
Chicamba Real, em Moçambique, também 
foram projetadas pela engenharia portuguesa 
nessa década.

Nas fases de projeto e construção das 
primeiras obras, foram criadas competências 
específicas em Portugal, na administração 
pública, nomeadamente na Direcção-Geral 
dos Serviços Hidráulicos, na Junta Autónoma 
das Obras Públicas e Hidráulica Agrícola 
e no Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil (LNEC). Simultaneamente assistiu-se à 
criação de gabinetes de estudos e projetos 
nas próprias empresas hidroelétricas, de que 
são exemplo as Hidroelétricas do Cávado 
(HICA), Douro (HIDOURO) e Zêzere (HEZ), 
que mais tarde deram origem ao gabinete 
da EDP, e também de empresas autónomas, 
como a Hidrotécnica Portuguesa (já 
desaparecida) e a COBA. 

Neste período de grande desenvolvimento 
da engenharia de barragens de meados do 
século passado deve ser feita uma menção 
especial aos engenheiros António Trigo de 
Morais, Manuel Rocha e Joaquim Laginha 
Serafim. O eng.º António Trigo de Morais 
foi um grande impulsionador de obras de 
hidráulica agrícola, em Portugal e em áfrica, 
que têm o seu expoente máximo no vale 
do rio Limpopo, em Moçambique, com a 

QUADRO 1 | Barragens mais significativas construídas no estrangeiro no século XX, com projeto de empresas portuguesas.

PAíS BARRAGEM
GéNERO 

ESTRUTURAL

ALTURA E 
DESENVOLVIMENTO 
DO COROAMENTO

VOLUME DA 
ALBUFEIRA

FINALIDADE
ANO DE 

CONCLUSÃO
PROJETISTA

Angola

Biópio
Descarregadora 

de betão
19 m / 180 m 2,2 hm3 Produção de energia 

(15 MW)
1956 APAGEL

Cambambe
(1.ª fase)

Abóbada de betão 68 m / 300 m 80 hm3 Produção de energia 
(260 MW)

1962 HEZ

Lomaum
Descarregadora 

de betão
24 m / 230 m 1 hm3 Produção de energia 

(65 MW)
1964 Hidrotécnica Portuguesa

Gove Terra 58 m / 1112 m 2 360 hm3

Produção de energia 
(30 MW) e regularização 

de cheias
1974 Rui Sanches

Mabubas Gravidade de betão 30 m / 280 m 62 hm3 Produção de energia
(22 MW)

1957 APAGEL

Matala
Descarregadora 

de betão
16 m / 1000 m 69 hm3 Produção energia 

(31 MW)
1958 António Trigo de Morais

Quiminha Terra 36 m / 275 m 1 560 hm3 Rega 1975
A. Palma Carlos 
e Rui Sanches

Argélia

Herrezza Terra 41 m / 1787 m 75 hm3 Rega 1984 COBA

Keddara Enrocamento 106 m / 469 m 145 hm3 Abastecimento água 
a Argel

1985 COBA

Brasil Salto do Funil Abóbada de betão 85 m / 385 m 890 hm3 Produção de energia 
(MW)

1969 COBA

Costa Rica Cachi Abóbada de betão 80 m / 150 m
Produção de energia 

(MW)
1969 COBA

Espanha

Atazar Abóbada de betão 141 m / 350 m 468 hm3 Abastecimento de água 
a Madrid

1972 CONSULPRESA/COBA

El Vellon Abóbada de betão 50 m / 218 m 433 hm3 Abastecimento de água 1967 CONSULPRESA/COBA

Marrocos Al Wahda Terra zonada 90 m / 2600 m 3 800 hm3 Rega e produção de 
energia (240 MW)

1996 Hidrotécnica Portuguesa

Moçambique

Cahora Bassa Abóbada de betão 170 m / 303 m 66 000 hm3 Produção de energia 
(2 075 MW)

1974 Hidrotécnica Portuguesa

Chicamba
(1.ª e 2.ª fases)

2 abóbadas de betão 
independentes

75 m / 225 m
e

45 m /115 m
2 000 hm3

Produção de energia 
(38 MW) e regularização 

de caudais

1959 
(1.ª fase) e 

1969 (2.ª fase)
HEZ

Corumana Terra zonada 45 m / 3050 m 1 230 hm3 Rega 1989 Hidrotécnica Portuguesa

Macarretane
Descarregadora 

de betão
25 m / 651 m Rega 1951

António Trigo de Morais 
e Joaquim Teixeira Duarte

Massingir Mista terra-betão 46 m / 4600 m  Rega 2000 COBA

Mavuzi
Descarregadora 

de betão
19 m / 230 m 4 hm3 Produção de energia 

(MW)
1959 HEZ

Nampula Gravidade de betão 25,5 m / 163 m 5 hm3 Abastecimento de água 1959 Joaquim Teixeira Duarte

Pequenos 
Libombos

Mista terra-betão 46 m / 1470 m 400 hm3

Abastecimento de água, 
rega e produção de 

energia
1987 Hidroprojecto / Enarco

irrigação de milhares de hectares a partir das 
barragens de Macarretane e de Massingir. 
No domínio dos maciços rochosos e das 
barragens de betão, o eng.º Manuel Rocha foi 
o percursor do desenvolvimento da mecânica 
das rochas no LNEC e no mundo. O eng.º 
Joaquim Laginha Serafim foi engenheiro 
projetista de barragens, em particular de 
barragens abóbada, de projeção mundial, de 
que são exemplo as barragens do Cabril e 
do Funcho, em Portugal, Salto do Funil, no 
Brasil, e Atazar, em Espanha.

Atualmente, a engenharia portuguesa 
de barragens, dada a sua qualidade 
reconhecida internacionalmente, continua 
muito envolvida na realização de estudos 
e projetos, nomeadamente nas obras do 
recente Programa Nacional de Barragens 
com Elevado Potencial Hidroelétrico 
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Barragens

1 | Vista de jusante da barragem de Cahora 
Bassa, em Moçambique.

2 |  Barragem de Massingir em Moçambique. 
Vistas do protótipo e do modelo físico do 
descarregador de cheias.

(PNBEPH), algumas delas em construção, 
mas sobretudo no estrangeiro, mobilizando 
as empresas de projeto e consultoria e, 
também, o LNEC, neste caso para estudar 
aspetos mais específicos das obras e suas 
fundações. 

Atividade de projetistas 
e consultores

Século XX

No século passado devem ser destacados 
os seguintes projetos (quadro 1): em Angola, 
as barragens de Mabubas, Quiminha, 
Cambambe, Biópio, Lomaum, Gove e 
Matala e, ainda, as barragens de Jamba-ia-
Mina e de Jamba-ia-Oma, no rio Cunene, 
que foram projetadas mas não chegaram 
a ser construídas, sendo que a barragem 
de Cambambe está agora a ser alteada; 
no Brasil, a barragem do Salto do Funil; 
na Costa Rica, a barragem de Cachi; em 
Espanha, as barragens de Atazar e El Vellon; 
no Magrebe, as barragens de Harrezza e 
Keddara, na Argélia, e a barragem de Al 

Wahda, em Marrocos; em Moçambique, as 
barragens de terra da Corumana, Massingir 
e Pequenos Libombos, a ponte-açude 
do Mavuzi e as barragens de betão da 
Chicamba Real, Nampula, Macarretane 
e Cahora Bassa, merecendo particular 
destaque esta última (fig. 1), que tem 170 m 
de altura e uma albufeira com 66 000 hm3 
que se estende por cerca de 270 km. 

Desde o início do século XXI

Nos primeiros anos deste século tem vindo 
a verificar-se um incremento nos trabalhos 
realizados pelas empresas portuguesas de 
projeto no estrangeiro. Este aumento está, 
sobretudo, relacionado com a reabilitação e 
a retoma da construção de aproveitamentos 
hidroelétricos em Angola, com a continuação 
da atividade nos países do Magrebe, com 
a extensão deste tipo de trabalhos ao 
Brasil, com a construção de barragens para 
irrigação em Cabo Verde e com o reinício da 
construção de barragens em Moçambique 
(quadro 2).

QUADRO 2 | Projetos e estudos de barragens e obras anexas no estrangeiro, realizados por empresas portuguesas desde o início do século XXI.

PAíS TIPO DE ESTUDO PROJETISTA BARRAGEM TIPO DE BARRAGEM ALTURA 
VOLUME DA 
ALBUFEIRA 

FINALIDADE

Angola

Projeto de reparação

CENOR

Calueque Mista terra-betão 19 m 458 hm3 Rega

Estudo de viabilidade Luapasso Mista terra-betão 25,8 m 25,9 hm3 Produção de energia

Estudo de viabilidade Camanenga Mista terra-betão 23,5 m 2,9 hm3 Produção de energia

Projeto de reabilitação 
e da central

COBA

Gove Terra 86 m 2 547 hm3
Produção de energia 

(60 MW) e regularização 
de cheias

Projeto Jamba-ia-Mina Mista terra-betão 23,5 m 500 hm3 Produção de energia 
(205 MW)

Projeto Jamba-ia-Oma Mista terra-betão 47 m 1 098 hm3 Produção de energia 
(79 MW)

Aprovação de projeto e 
supervisão da construção Laúca Gravidade de BCC 132 m 5 482 hm3 Produção de energia 

(2070 MW)

Projeto Caculo Cabaça Gravidade de BCC 105 m 436 hm3 Produção de energia 
(2120 MW)

Projeto de reabilitação 
da barragem e de reforço 

de potência
Luachimo Betão 6,5 m Produção de energia 

(32,8 MW)

Projeto de reabilitação 
para concurso EDP Matala Descarregadora de betão 16 m 69 hm3

Produção de energia 
(31 MW) e regularização 

de cheias

Projeto de reabilitação 
para concurso EDP / COBA Lomaum Descarregadora de betão 24 m 1 hm3 Produção de energia 

(65 MW)

Projeto de reabilitação 
para concurso EDP / SG Consult Biópio Descarregadora de betão 19 m 2,2 hm3 Produção de energia 

(15 MW)

Intervenção do LNEC

O LNEC está envolvido no domínio das 
barragens desde a sua fundação, em 1946. 
Este envolvimento, que foi um dos fatores 
da sua criação e afirmação, foi motivado 
pela necessidade sentida pelo Estado 
português de desenvolver, na administração 
pública, uma entidade que detivesse 
conhecimentos científicos avançados e 
capacidades e competências técnicas 
que permitissem garantir a segurança 
das grandes obras públicas a construir 
em Portugal. Estas valências têm vindo a 
ser colocadas ao serviço dos diferentes 
intervenientes no projeto, construção, 
observação e acompanhamento do 

1 2
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comportamento e reabilitação das obras, 
bem como na elaboração e revisão de 
regulamentos e documentos normativos. 
Deve ainda referir-se como relevante a 
intervenção em organizações nacionais e 
internacionais no domínio das barragens, 

bem como na promoção regular de cursos e 
eventos técnico-científicos neste âmbito.

A intervenção do LNEC na engenharia de 
barragens mobiliza as áreas científicas que 
estão atribuídas às seguintes unidades 

orgânicas: Departamento de Hidráulica e 
Ambiente (nos aspetos relacionados com 
hidrologia, hidráulica de estruturas, riscos 
a jusante e planeamento de emergência); 
Departamento de Geotecnia (para as 
barragens de aterro) e o Departamento de 

PAíS TIPO DE ESTUDO PROJETISTA BARRAGEM TIPO DE BARRAGEM ALTURA 
VOLUME DA 
ALBUFEIRA 

FINALIDADE

Argélia

Projeto

COBA

Ben Aida Aterro 20 m 44 hm3 Abastecimento 
de água e rega

Bounachi Enrocamento com cortina 
de betão a montante 41,5 m 23 hm3 Abastecimento 

de água e rega

Seklafa Betão 47 m 11 hm3 Abastecimento 
de água e rega

Dermoun Enrocamento 40 m 23,6 hm3 Abastecimento 
de água e rega

Béni Slimane Terra 66 m 28,7 hm3 Abastecimento 
de água e rega

Zaouia Terra 61 m 100 hm3 Abastecimento 
de água e rega

Charchar Terra 39 m 7 hm3 Abastecimento 
de água e rega

Inspeção e projeto de 
reabilitação

Bakkada Enrocamento 45 m 17 hm3 Abastecimento 
de água e rega

Boughzoul Gravidade de betão 13,6 m 41,3 hm3 Abastecimento 
de água e rega

Oued Fodda Gravidade de betão 100 m 144 hm3 Abastecimento 
de água e rega

Ghrib Enrocamento 65 m 144 hm3 Abastecimento 
de água e rega

Brasil

Projetos base e de execução
Aqualogus

Paredão de Minas Terra 36 m 6,3 hm3 Produção de energia 
(30 MW)

Projeto de reabilitação Areia Branca Mista terra-betão 30 m 23 hm3 Produção de energia 
(20 MW)

Projeto

COBA

Figueiredo Enrocamento 38 m 520 hm3 Abastecimento
de água e rega

Projeto de recuperação Jaburú Aterro zonado 56 m 210 hm3 Abastecimento 
de água e rega

Supervisão Mamoeiro BCC 29 m 21 hm3 Abastecimento 
de água

Supervisão Umari Aterro 22 m 35 hm3 Abastecimento 
de água

Supervisão final do projeto e 
apoio ao projeto de execução EDP Lajeado Gravidade de betão 

e aterro 43 m 5,2 hm3 Produção de energia 
(902,5 MW)

Cabo Verde

Estudo preliminar 
e projeto de execução

CENOR / NORVIA

Banca Furada Gravidade de alvenaria 41,5 m 0,3 hm3 Rega

Estudo preliminar 
e projeto de execução Figueira Gorda Gravidade de alvenaria 30,5 m 1,3 hm3 Rega

Estudo preliminar 
e projeto de execução Salineiro Gravidade de alvenaria 30,1 m 0,7 hm3 Rega

Estudo preliminar 
e projeto de execução Faveta Gravidade de alvenaria 38,7 m 0,7 hm3 Rega

Estudo preliminar 
e projeto de execução Saquinho Arco-gravidade de betão 33,9 m 0,4 hm3 Rega

Estudo preliminar 
e projeto de execução Canto Cagarra Gravidade de alvenaria 37,5 m 0,4 hm3 Rega

Malawi Estudos de 
viabilidade prévio CENOR Kayelekera Gravidade de betão 35 m 1,5 hm3 Produção de energia

Marrocos Projeto para concurso COBA Tanafnit Mista terra-betão 25 m 2,1 hm3 Produção de energia 
(21,3 MW)

Moçambique

Estudo prévio

Aqualogus

Mepulo Betão 39 m 19 hm3
Abastecimento 

de água e produção 
de energia (2 MW)

Estudo prévio Berua I Mista terra-betão 19 m 5 hm3 Produção de energia 
(25 MW)

Estudo prévio Berua II Mista terra-betão 16 m 3 hm3 Produção de energia 
(42 MW)

Revisão de projeto e 
fiscalização CENOR Gorongosa Betão 15 m 0,1 hm3 Abastecimento 

de água

Projeto COBA
Moamba Major Mista terra-betão 40 m 880 hm3

Abastecimento 
de água e produção 
de energia (15 MW)Revisão de projeto Aqualogus

Perú Projeto base Aqualogus Ocoña Enrocamento (CFRD) 90 m 115 hm3 Produção de energia 
(400 MW)
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Barragens de Betão (para as barragens de 
betão e de alvenaria e as obras subterrâneas 
em maciços rochosos).

A colaboração do LNEC nas grandes 
barragens inicia-se, em regra, através 
de estudos de apoio ao projeto para: i) 
caracterização hidrológica; ii) escolha de 
sítios e caracterização das propriedades 
dos maciços de fundação; iii) escolha e 
otimização de formas, caracterização do 
comportamento dos materiais, verificação 
da segurança para condições de serviço 
e para condições extremas de utilização, 
nomeadamente para a ocorrência de 
grandes cheias e sismos, utilizando, 
essencialmente, métodos numéricos nas 
análises estruturais e modelos físicos 
reduzidos para os órgãos hidráulicos (fig. 2); 
e iv) elaboração de planos de observação e 
de emergência. 

Durante a construção das obras, o LNEC 
participa na caracterização e controlo 
dos materiais utilizados (fig. 3) e apoia 

Barragens

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

e1 (%)

s
1-
s

3 
(k

P
a)

4772-50* 4772-50 4772-150* 4772-150 4772-300 4772-600

3 | Provete e resultados dos ensaios 
triaxiais do material do núcleo da barragem 
de Göscheneralp (Suíça).

4 | Barragem de El Frayle nos Andes 
peruanos. Vista de jusante e perspetiva do 
modelo matemático usado nos estudos 
sísmicos da obra.

ou controla a instalação dos sistemas 
de observação. Durante a exploração, 
supervisiona o controlo da segurança 
através do arquivo e gestão de dados e 
resultados da observação, realização de 
inspeções de segurança e elaboração de 
relatórios sobre o comportamento das obras 
(fig. 4).

Considerações finais

Devido à vantagem da língua comum, 
são naturalmente os PALOP e o Brasil 
os principais destinatários da procura e 
da atividade dos agentes portugueses, 
privados e públicos, ligados à engenharia 
de barragens, a par dos países do Magrebe, 
devido à proximidade geográfica. Os 
restantes países da América Latina voltam, 
também, a ser mercados privilegiados para a 
engenharia de barragens portuguesa.

A associação do LNEC a empresas privadas, 
quer através da criação de consórcios, quer 
como subcontratada, poderá trazer a estas 

uma vantagem competitiva acrescida, dado 
o prestígio do LNEC nestes países, bem 
como o seu estatuto de instituto público.

Deve também referir-se o apoio do LNEC e 
de empresas portuguesas na elaboração da 
legislação de segurança de barragens de 
países lusófonos, de que são já exemplo a 
colaboração na organização das atividades 
de classificação e de controlo da segurança 
das barragens no Brasil e na elaboração do 
regulamento de segurança de barragens de 
Moçambique 
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1

Nas sociedades atuais, a gestão dos 
recursos hídricos é fundamental para 
um desenvolvimento económico e social 
sustentável, garantindo água para o 
abastecimento humano, a irrigação e a 
produção de energia elétrica. Neste contexto, 
a construção de barragens é um aspeto 
incontornável. Naturalmente, as barragens 
podem, também, servir outros propósitos, 
como a mitigação de cheias ou a produção 
piscícola, e até terem fins recreativos.

A observação e a gestão do 
risco no vale a jusante na 
verificação da segurança e 
da funcionalidade em 
aproveitamentos hidráulicos
António Tavares de Castro | Investigador do LNEC, Departamento de Barragens de Betão
João Marcelino | Investigador do LNEC, Departamento de Geotecnia
Maria Teresa Viseu | Investigadora do LNEC, Departamento de Hidráulica e Ambiente

  construção de barragens, 
principalmente no caso de estruturas de 
maior dimensão, tem naturalmente impactes. 
Para além dos impactes nos ecossistemas e 
na economia, um eventual colapso que leve 
à libertação repentina da água da albufeira 
pode originar acidentes catastróficos no vale 
a jusante, com perdas de vidas humanas, 
significativos prejuízos económicos e sociais 
e danos ambientais de difícil recuperação. 
No entanto, a experiência na exploração de 
barragens em todo o mundo mostra que, 
com adequados cuidados no projeto, na 
construção e no controlo de segurança, a 
probabilidade de ocorrência de acidentes 
graves é muito diminuta.

A

Barragens
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Neste sentido, na generalidade dos países 
desenvolvidos existe regulamentação que 
obriga a que sejam garantidas condições de 
segurança ao longo da vida das barragens. 
Em Portugal, o Regulamento de Segurança de 
Barragens (RSB), publicado no Decreto-Lei 
n.º 344/2007, de 15 de outubro, e um conjunto 
de normas, de projeto, de construção e de 
observação e inspeção de barragens, aplicam-
-se às barragens de altura máxima superior a 
15 m e a todas as que, embora tenham uma 
altura menor, formem uma albufeira com um 
volume superior a 100 000 m3.

O RSB classifica as barragens em função 
dos danos potenciais associados ao cenário 
de acidente mais desfavorável, define as 
principais competências das entidades 
envolvidas, designadamente o Dono de 
Obra, a Autoridade Nacional de Segurança 
de Barragens – atualmente exercida pela 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
(LNEC) e a Autoridade Nacional de Proteção 
Civil (ANPC)1 – e refere os documentos 
e os procedimentos que suportam o 
controlo de segurança das obras ao 
longo de toda a sua vida, bem como as 
medidas de proteção civil associadas ao 
planeamento de emergências. As normas 
incluem um conjunto de recomendações 
técnicas relativas a requisitos e atividades 
relacionados com a segurança das 
barragens nas fases de projeto, construção, 
exploração e, em alguns casos, de 
abandono.

A segurança das barragens é entendida 
como a sua capacidade para satisfazer as 
exigências de comportamento relativas a 
aspetos estruturais, hidráulico-operacionais 
e ambientais, de modo a evitar a ocorrência 
de acidentes e incidentes ou minorar as 
suas consequências (RSB). Neste sentido, 
o controlo de segurança visa a prevenção 
e a deteção atempada de fenómenos que 
podem levar à ocorrência de acidentes 
ou incidentes que afetem a segurança ou 
a funcionalidade das obras, de modo a 
permitir a tomada de medidas que evitem 
ou atenuem os seus efeitos.

O controlo de segurança das barragens 
baseia-se na comparação do 
comportamento observado, caraterizado 
através da leitura de um conjunto de 
instrumentos definido no respetivo 
plano de observação – documento que 
integra o projeto das obras de maior 
importância – com previsões estabelecidas 
através de diversos tipos de modelos 
representativos desse comportamento, 
tendo em consideração resultados de 
ensaios de caraterização das propriedades 
dos materiais efetivamente utilizados na 
construção das obras.

O plano de observação, elaborado no 
âmbito do projeto, com base nos principais 
cenários de risco associados à obra, é o 
principal documento que integra todas estas 
atividades. Nele são definidas as grandezas 
a monitorizar e os instrumentos utilizados, a 
frequência de leitura desses instrumentos, 
bem como outras atividades essenciais, 
como, por exemplo, as inspeções visuais. De 
uma forma geral, são colocados instrumentos 
para a observação das principais ações – 
nível da água na albufeira e ações ambientais, 
em particular as variações de temperatura 
do ar e da água e a precipitação e, no caso 
das obras mais importantes, a ação sísmica 
– e respostas da estrutura que permitem 
caraterizar o seu comportamento e as suas 
condições de segurança – deslocamentos de 
pontos da barragem e da fundação, tensões 
e deformações nos materiais, movimentos 
de junta, variações de temperatura, caudais 
e pressões relacionadas com o escoamento 
na fundação, etc.. Nas obras de maior 
dimensão e com maiores riscos associados 
devem ainda ser implementados sistemas 
automáticos para a recolha, transmissão 
e arquivo de dados e resultados da 
observação.

Exemplos da contribuição da 
observação nas intervenções 
em barragens

Barragem de 
Valtorno-Mourão

A barragem de Valtorno-Mourão (fig. 1), no 
concelho de Vila Flor, cria uma albufeira 
com um volume total de 1,12x106 m³, tendo 
como objetivo o abastecimento público, 
numa zona onde os problemas de seca, 
em especial no período de estiagem, são 
muito gravosos. No decorrer do primeiro 
enchimento, a interpretação dos resultados 
das observações permitiu concluir que 
a barragem não apresentava, do ponto 
de vista hidráulico, o comportamento 
esperado, quer no que respeita aos caudais 
percolados, quer no que respeita às 
pressões medidas em alguns piezómetros. 
Apesar de se reconhecer que de imediato 
não havia questões de segurança, isto 
é, a barragem não estava em perigo, foi 
decidido interromper o primeiro enchimento 
da albufeira, proceder ao diagnóstico das 
deficiências e tomar decisões em função 
das conclusões resultantes. Verificou-se que, 
a manter-se o comportamento da barragem, 
a sua exploração não seria economicamente 
sustentável, uma vez que se perderia por 
escoamento através da fundação, num ano, 
um volume correspondente a cerca de 60% 
da capacidade de armazenamento. Isto 
é, numa situação de seca não se disporia 
de água em quantidade suficiente para o 
abastecimento.

Dada a importância para o abastecimento da 
água já acumulada na albufeira, foi decidido 
manter a exploração da obra até ao final do 
período de estiagem, quando as necessárias 
reparações podiam ser realizadas com o 
mínimo desperdício de água. As atividades 
de observação e inspeção foram reforçadas, 
permitindo conhecer, de forma detalhada, as 
condições de funcionamento e de segurança 
da barragem.

No final da estiagem, efetuou-se o reforço 
do tratamento de impermeabilização e, 
atualmente, de acordo com os dados 
da observação, a barragem exibe um 
comportamento considerado adequado.

Barragem do Alto Ceira

A barragem do Alto Ceira, construída no rio 
Ceira, no concelho da Pampilhosa da Serra, 
em 1949-1950, era constituída por uma 
abóbada de betão, muito delgada, apoiada 
em dois encontros gravidade. Tinha uma 
altura máxima de cerca de 33 m, formava 
uma albufeira com um volume de 1,2x106 m³ 
e estava fundada num maciço de xisto. 
A barragem permitia desviar a água do rio 
Ceira, através de um túnel, para a albufeira 
de Santa Luzia, a partir da qual é turbinada 
em toda a cascata do rio Zêzere.

Desde o início da sua exploração foram 
detetados comportamentos anómalos, 
nomeadamente o aparecimento de 
fendilhação no betão. Inicialmente, a barragem 
dispunha de um sistema de observação 
diminuto, baseado fundamentalmente na 
medição de deslocamentos de pontos do 
paramento de jusante através de métodos 
geodésicos. Nos anos 80 do século passado, 
foi decidido reforçar o sistema de observação, 
que passou a incluir uma rede de nivelamento 
no coroamento, um fio-de-prumo direito 
num dos blocos centrais, um conjunto de 
extensómetros de varas para a medição de 
deslocamentos ao longo da superfície de 
inserção na fundação, bases de alongâmetro 
para a medição de deslocamentos relativos 
entre blocos e um conjunto de drenos 
e piezómetros para a observação do 
comportamento hidráulico da fundação.

A observação da barragem ao longo dos 
anos mostrou que o seu comportamento 
estrutural se caraterizava por uma evolução 
contínua dos deslocamentos para montante 
e para cima, com taxas crescentes, e pelo 
aparecimento de fendilhação significativa. 
Com base nestes resultados, foram efetuados 
diversos estudos, incluindo ensaios do 
betão e a realização de simulações em 
modelos matemáticos, através dos quais foi 
diagnosticado um processo de degradação 
do betão devido à existência de reações 
álcali-sílica entre os seus componentes.

Barragens
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1 | Barragem de Valtorno-Mourão 
no início do primeiro enchimento.

2 | Barragem do Alto Ceira II 
durante o primeiro enchimento, 
com a antiga barragem ao fundo.

3 | Cheia induzida pela operação 
de uma barragem.

Conhecida a razão das anomalias, 
um acompanhamento contínuo do 
comportamento da obra permitiu aumentar 
o período de exploração da obra em cerca 
de uma década, período durante o qual 
foram analisadas todas as opções possíveis, 
nomeadamente o abandono da barragem, 
a sua reparação ou a sua substituição 
por uma nova estrutura. Uma vez que era 
uma opção economicamente viável e sem 
impactes significativos na exploração do 
empreendimento, foi decidido abandonar a 
barragem existente e construir imediatamente 
a jusante uma nova barragem, denominada 
Alto Ceira II, que está atualmente a entrar em 
exploração (fig. 2).

Gestão do risco 
nos vales a jusante

Para além da importância inegável que os 
aspetos relacionados com a segurança 
estrutural das barragens e com a 
operacionalidade dos órgãos de descarga 
merecem, também a mitigação do risco e 

2 3

o planeamento de emergência nos vales a 
jusante têm vindo a ser, reconhecidamente, 
considerados como áreas de importância 
vital (fig. 3). Com efeito, tal como em 
todas as obras de engenharia civil, apesar 
de todos os cuidados no controlo de 
segurança para diminuir a probabilidade 
de ocorrência de acidentes e incidentes, é 
impossível assegurar que o risco associado 
à exploração das barragens seja nulo. No 
entanto, é possível minimizar o número de 
vítimas a jusante através da preparação de 
uma resposta, rápida e eficaz, às situações 
de emergência.

No caso específico das barragens, 
a mitigação do risco passa por um 
planeamento de emergência que tenha em 
conta não só as caraterísticas da própria 
barragem como também as especificidades 
do vale a jusante, podendo ser definida 
como uma ação combinada que consiste na 
implementação de:
. procedimentos de prevenção para reduzir a 
probabilidade de ocorrência de um acidente;
. procedimentos de preparação para, em 
caso de acidente, reduzir o número de 
perdas de vidas e o volume de danos 
materiais e ambientais.

Os procedimentos de prevenção incluem 
medidas estruturais e não estruturais que 
reduzem a probabilidade de ocorrência 
de um acidente. Constituem exemplos 
de medidas estruturais, a manutenção 
da barragem, o seu reforço estrutural 
(ou reabilitação) ou ainda o aumento da 
capacidade de vazão dos descarregadores. 
Constituem exemplos de medidas não 
estruturais, as que permitem a deteção, 
em tempo útil, de eventos perigosos ou de 
anomalias no comportamento da barragem. 
No contexto da gestão do risco em 
barragens, a prevenção é, assim, realizada 
essencialmente no âmbito do controlo de 
segurança.

É possível, igualmente, mitigar o risco 
investindo na preparação, através da 
implementação de medidas não estruturais 
que reduzam os danos produzidos pela 
cheia induzida e que são, tradicionalmente, 
classificadas em dois grandes grupos:
. as que permitem a comunicação das 
ocorrências excecionais e das circunstâncias 
anómalas aos agentes envolvidos no 
planeamento de emergência e ainda 
as ações de preparação de respostas 
adequadas à situação;
. as que controlam a progressiva ocupação 
das zonas de risco em áreas inundáveis, 
ou seja, que reduzem a tendência para 
a ocupação dos leitos de cheia com 
edificações fixas. 

A implementação de sistemas de aviso 
e alerta e a elaboração de planos de 
emergência são exemplos do primeiro 
grupo de medidas. Constituem exemplos 
do segundo grupo: a preparação de mapas 
de zonamento de risco, bem como o 
planeamento e o ordenamento do uso do 
território no vale a jusante. Estes últimos são 
concretizados através da prática de uma 
política de ocupação dos solos consistente 
com os níveis de risco e apoiada por um 
sistema legislativo que impeça a construção 
nas zonas de maior risco e que implemente 
regras objetivas na definição de prémios 
de seguro que penalizem a localização de 
edificações nestas áreas 

NOTAS

1.  A Autoridade é responsável por promover e 
fiscalizar o cumprimento do RSB; o Dono de Obra é 
responsável pela obra perante a Autoridade; o LNEC 
atua como consultor da Autoridade, em particular 
nas obras de maior risco; a ANPC é responsável 
pelas ações de proteção civil, incluindo a emissão de 
parecer sobre planos de emergência.
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A EDP – Gestão da Produção de 
Energia e as suas subsidiárias detêm 
a concessão da utilização dos recursos 
hídricos relativa a 78 aproveitamentos 
hidroelétricos com uma potência total 
instalada de cerca de 5 400 MW, a que 
corresponde uma produtibilidade 
média anual de 13 320 GWh. Uma parte 
significativa destes aproveitamentos 
integra outros fins (fins múltiplos), 
para além da produção de energia 
elétrica, de que são exemplo o 
abastecimento público de água (Castelo 
do Bode – captação de água para 
abastecimento de Lisboa através da 
EPAL), irrigação (Aguieira – reserva 
para regadio do Baixo Mondego), 
navegabilidade (Carrapatelo e 
restantes barragens do troço nacional 
do rio Douro – dotadas de eclusas de 
navegação) ou mitigação do efeito 
de cheias (Alto Lindoso – a gestão da 
albufeira permite o amortecimento de 
caudais de cheias).

Gestão da exploração 
e segurança das 
barragens
Ilídio Ferreira | EDP Produção, Responsável pela Segurança das Estruturas da Direção de Gestão de Segurança Hídrica
ilidio.ferreira@edp.pt

Barragens

  tualmente, encontram-se 
em construção cinco aproveitamentos 
(novas barragens e reforços de potência) 
que entrarão em exploração de 2014 a 
2016, num total de cerca de 1 450 MW 
e uma produtibilidade média anual de 
aproximadamente 3 000 GWh, os quais se 
inserem nos objetivos da política europeia 
de energia de redução da queima de 
combustíveis fósseis e de incremento das 
energias renováveis para diminuição das 
emissões de gases com efeito de estufa. 

Para assegurar o normal funcionamento 
deste parque hidroelétrico a gestão da 
exploração compreende três atividades 
fundamentais: a segurança das barragens, a 
operação e a manutenção dos equipamentos 
que, a seguir, se descrevem sucintamente. 

O controlo de segurança de barragens na 
EDP, e a qualidade colocada nos projetos 
e construção, tem antecedentes que 
remontam ao início da construção dos 
grandes aproveitamentos hidroelétricos, 
na década de 40 do século passado, no 
âmbito do plano de eletrificação nacional 
visando a produção de energia elétrica para 
a progressiva industrialização do país. 

A legislação de segurança de barragens, 
em vigor há cerca de 20 anos, estabelece 
as competências das entidades da 
administração pública envolvidas no controlo 
de segurança, entre os quais a Agência 
Portuguesa do Ambiente (Autoridade 
Nacional de Segurança de Barragens) e o 
LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil (assessor da Autoridade) e define um 
vasto conjunto de obrigações dos donos de 
obra, no âmbito do controlo de segurança 
nas suas componentes estrutural, hidráulica, 
operacional e ambiental.

A
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1 | Castelo do Bode. Possui captação de água 
na albufeira para abastecimento de Lisboa 
através da EPAL.

2 | Aguieira. Mantém uma reserva de água na 
albufeira para regadio do Baixo Mondego.

3 | Carrapatelo. Possui uma eclusa de 
navegação.

4 | Alto Lindoso. A gestão da albufeira permite 
o amortecimento de caudais de cheias.

 A exploração dos 
aproveitamentos é 

realizada de acordo 
com regras definidas 

para a exploração 
das albufeiras e a 

operação dos órgãos de 
segurança, de modo a 
garantir a segurança 

hidráulico-operacional 
e o controlo dos 
caudais lançados 

para minimização dos 
impactes a jusante.

“

“

Para cumprir a legislação, aplicável a um 
universo de 50 barragens (grandes e médias) 
e 40 açudes (pequenas barragens), a EDP 
sistematizou procedimentos e atividades. 
Entre essas tarefas, refiram-se as inspeções 
visuais e a recolha de dados dos sistemas 
de observação instalados (16 000 aparelhos 
de observação), com o recurso a terminais 
portáteis. Após a transmissão dos dados 
para um sistema de gestão, é efetuado 
o tratamento e arquivo dos dados e das 
grandezas físicas que lhes estão associadas 
– designadamente o nível das albufeiras, 
temperaturas ambiente, deslocamentos das 
estruturas e da fundação, temperaturas do 
betão, caudais drenados e subpressões 
na fundação – e procede-se à análise e 
interpretação do comportamento para a 
caracterização do estado das estruturas e a 

deteção atempada de eventuais processos 
anómalos para a sua correção, quando 
necessário.

Algumas barragens possuem, 
complementarmente, sistemas de recolha 
automática de dados da observação, sendo 
os dados recolhidos de modo automático, 
por intermédio de sensores acoplados nos 
aparelhos de observação instalados nas 
estruturas.

Ainda de acordo com a legislação, a 
Autoridade Nacional de Segurança 
de Barragens e o LNEC realizam, 
periodicamente, visitas de inspeção com 
o objetivo de manter um conhecimento 
atualizado do estado das estruturas e dos 
sistemas de observação, bem como dos 
equipamentos afetos aos órgãos de descarga, 
particularmente os descarregadores de 
cheias, sendo elaboradas atas onde são 
referenciados o estado das estruturas e 
dos equipamentos e as ações corretivas 
consideradas necessárias.  

A exploração dos aproveitamentos é realizada 
de acordo com regras definidas para a 
exploração das albufeiras e a operação dos 
órgãos de segurança, de modo a garantir a 
segurança hidráulico-operacional e o controlo 
dos caudais lançados para minimização dos 
impactes a jusante.

1 2

3 4
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Os dados da exploração são transmitidos 
para o centro de telecomando, 
designadamente os relativos ao nível das 
albufeiras, caudais afluentes, turbinados, 
descarregados e ecológicos. Esta 
informação é tratada num sistema de 
gestão integrada da operação, sendo 
disponibilizados à Agência Portuguesa do 
Ambiente os dados hidrológicos relevantes 
para o conhecimento da situação das 
albufeiras do país, particularmente em 
períodos críticos de cheia ou seca. Em 
períodos de cheia esta informação é 
também disponibilizada a alguns serviços 
de proteção civil, para que estabeleçam as 
medidas de prevenção das populações que 
considerem adequadas. Paralelamente, são 
obtidos indicadores da qualidade de serviço 
da exploração que permitem caracterizar o 
funcionamento dos equipamentos.

De modo a dotar os sistemas de comando 
e controlo de adequadas condições de 
segurança e elevada fiabilidade, a operação 
das comportas dos órgãos de descarga é 
realizada com redundâncias que permitem, 
para além da operação em modo manual, 
o comando elétrico no respetivo local dos 
equipamentos e o comando à distância, 
tendo sido instaladas, para o efeito, fontes 
de alimentação de recurso, alternativas às 
fontes de energia principais. 

A conservação das obras e a manutenção 
dos equipamentos é realizada, 
essencialmente, através de ações de 
manutenção programada, sendo a não 
programada cada vez mais reduzida. Estas 
atividades, nas suas componentes elétrica, 
eletrónica, mecânica e civil, são apoiadas 
num histórico de manutenção disponível 
em base de dados, importante para o 
conhecimento da condição de estado e 
diagnóstico de situações de avaria.
 
Dada a sazonalidade dos caudais 
afluentes, os trabalhos de conservação 
e manutenção, designadamente os que 
exigem indisponibilidade dos grupos 
geradores, são, em geral, programados para 
o período estival, entre maio e outubro de 
cada ano, sendo cada plano de manutenção 
anualmente negociado com a entidade 
gestora da rede elétrica nacional. 
 
Estas atividades, de segurança de 
barragens, operação e manutenção, são 
periodicamente objeto de avaliação da 
sua conformidade com os requisitos legais 
em matéria de ambiente e prevenção 
e segurança, no âmbito de um sistema 
integrado de gestão auditado segundo as 
normas ISO (International Organization for 
Standardization) e OHSAS (Occupational 
Health & Safety Advisory Services). Ainda 

5 | Alto Lindoso. Caverna da Central.

6 | Frades. Caverna da Central.

7 | Picote II. Caverna da Central.

8 | Fratel. Piso principal da Central.

5 6
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neste âmbito saliente-se que, a partir de 
2009, os aproveitamentos têm vindo a ser 
registados no EMAS (Eco-Management 
and Audit Scheme), através da Agência 
Portuguesa do Ambiente.

Trata-se de um compromisso internamente 
assumido que se traduz em práticas de 
sustentabilidade que visam a minimização 
dos riscos ambientais e a diminuição dos 
respetivos impactes sobre o ambiente, 
bem como a minimização dos riscos de 
segurança, contribuindo a evidência destas 
práticas para o reconhecimento da EDP, 
designadamente a nível internacional no 
que se refere ao posicionamento verificado 
no DJSI (Dow Jones Sustentability Index) 
relativo ao sector elétrico, com particular 
destaque para os lugares cimeiros obtidos 
nos últimos anos 



A hidroeletricidade tem uma importância estratégica em Portugal, 
fundamentalmente devido à contribuição que aporta ao crescimento 
da geração eólica, à possibilidade de armazenamento de energia em 
períodos de baixo consumo, à redução das emissões de CO2, ao aumento 
da capacidade de armazenamento e da reserva de água de emergência, 
ao controlo de cheias, ao combate a incêndios e ao impacto positivo que 
representa para a economia portuguesa, através da contribuição para o 
crescimento do emprego e a redução do défice externo.

O Plano de Investimentos em 
Hidroeletricidade da EDP 
num contexto de reforço da 
produção energética portuguesa 
com origem renovável
Fernando Barbosa Teixeira, António Botelho | EDP Produção, Direção de Engenharia de Barragens

Barragens

1
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Razões para o programa 
de crescimento hidroelétrico 
da EDP em Portugal

Portugal tem uma parte substancial do 
seu potencial hídrico por explorar e uma 
grande dependência energética do exterior. 
A capacidade hidroelétrica instalada no 
início do programa de crescimento da 
EDP, em 2007, era de apenas 46% do seu 
potencial, bastante inferior à observada em 
vários outros países europeus, onde esse 
valor era de 97% (França), 86% (Itália e 
Alemanha) e 78% (Espanha). Foi perante 
este cenário que o governo português 
entendeu definir metas para a produção de 
energia hídrica e a redução do potencial 
inaproveitado, promovendo o aumento 
da potência hidroelétrica instalada, o que 
implicava a realização de investimentos em 
aproveitamentos hidroelétricos. Foi, então, 
criado o Programa Nacional de Barragens 
com Elevado Potencial Hidroelétrico, 
que previa a construção de dez novos 
aproveitamentos, nas bacias dos rios Douro, 
Vouga, Mondego e Tejo, com uma potência 
total de 1 054 MW e uma produtibilidade 
média anual de 1 519 GWh. Na sequência 
do concurso então realizado foram 
concessionados oito aproveitamentos, três 
dos quais à EDP.

Foram motores deste crescimento a 
duplicação da capacidade de interligação 
com Espanha, a abertura do Mercado 
Ibérico de Eletricidade (MIBEL), os objetivos 

nacionais de renováveis em percentagem 
de energia primária, a volatilidade dos 
preços do petróleo, do carvão e do CO2 e 
o aumento do valor da hídrica, decorrente 
do crescimento da penetração da energia 
eólica, pela capacidade dos aproveitamentos 
hídricos armazenarem energia através de 
bombagem e prestarem serviços de sistema.

Descrição geral do
programa de crescimento

A EDP tem vindo a desenvolver uma carteira 
de oito projetos hidroelétricos, dos quais 
três estão concluídos (reforços de potência 
de Picote, Bemposta e Alqueva) e cinco 
estão em construção (reforços de potência 
de Venda Nova e Salamonde e novos 
aproveitamentos do Baixo Sabor, Ribeiradio-
-Ermida e Foz Tua). 

Os reforços de potência do Douro Internacional 
(Picote e Bemposta) – com um investimento 
total de 296 milhões €, em serviço desde 
finais de 2011, constituídos no essencial 
por novas centrais subterrâneas equipadas 
com grupos geradores de 246 MW e 191 MW 
de potência, respetivamente, a que 
correspondem produtibilidades, em ano 
médio, de 239 GWh e 134 GWh – criaram 
845 postos de trabalho diretos e 2 400 
indiretos e representam uma valia económica 
de cerca de 30 milhões € / ano, em resultado 
do aproveitamento de energia anteriormente 
desperdiçada (326 GWh / ano, correspondendo, 
sensivelmente, a 22 milhões € / ano) e da 

otimização da energia existente (cerca de 
8 milhões € / ano).

De modo idêntico, o reforço de potência 
de Alqueva, consistindo numa nova central 
a céu aberto, equipada com dois grupos 
geradores reversíveis, com a potência 
total de 256 MW, a que corresponde 
uma produção média anual de 381 GWh, 
envolveu 350 trabalhadores diretos e 
1 150 indiretos e constituiu-se como um 
forte motor económico, tendo envolvido 
48 empresas, num projeto de 190 milhões €.
Presentemente, encontram-se em construção 
cinco outros aproveitamentos, implicando 
o investimento de 1,7 mil milhões € e 
possibilitando a criação de 4 500 empregos:
. Baixo Sabor, próximo da foz do rio Sabor, 
na bacia do rio Douro, composto por dois 
escalões, montante e jusante. O primeiro, 
constituído por uma barragem do tipo 
abóbada em betão de dupla curvatura, 
com uma altura máxima de 123 m e uma 
central em poço, equipada com dois grupos 
geradores reversíveis, com a potência 
nominal total de 142 MW. O segundo, 
constituído por uma barragem do tipo 
gravidade, com altura máxima de 45 m e 
uma central, também em poço, equipada 
com dois grupos geradores reversíveis, 
com a potência nominal total de 30 MW, 
possibilitando em conjunto uma produção 
média anual de 460 GWh;
. Ribeiradio-Ermida, no rio Vouga, na zona 
intermédia da bacia, também constituído por 
dois escalões, equipados com um grupo de 
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74 MW de potência nominal em Ribeiradio 
e dois grupos de 3,5 MW em Ermida, 
estimando-se a produção média anual de 
139 GWh;
. Reforço de Potência de Venda Nova (Venda 
Nova III), constituindo o segundo reforço 
de potência deste aproveitamento, que 
turbinará água da albufeira de Venda Nova, 
no rio Rabagão, e bombará água da albufeira 
de Salamonde, no rio Cávado. A central 
será equipada com dois grupos reversíveis 
de velocidade variável, com uma potência 
nominal total de 756 MW, prevendo-se uma 
produtibilidade média anual de 1 441 GWh;
. Reforço de Potência de Salamonde 
(Salamonde II), situado na margem esquerda 
do rio Cávado, equipado com um grupo 
gerador reversível com uma potência de 
207 MW e uma produtibilidade média anual 
de 386 GWh;
. Foz Tua, próximo da confluência do rio 
Tua com o rio Douro, constituído por uma 
barragem do tipo abóbada em betão de 
dupla curvatura, com uma altura máxima 
de 108 m, e uma central em poço equipada 
com dois grupos geradores reversíveis, 
sendo a potência nominal total de 260 MW, a 
que corresponde uma produção média anual 
de 667 GWh.

Em conjunto, os projetos hidroelétricos da 
EDP, representando um investimento de mais 
de dois mil milhões de euros, evitarão até 
1,8 Mt de CO2 e representarão uma 
poupança que pode atingir 200 milhões 
€ / ano em combustíveis e CO2. A prazo, 

contribuirão para embaratecer os custos de 
eletricidade e reduzir a vulnerabilidade ao 
custo dos combustíveis fósseis.

O processo de desenvolvimento destes 
empreendimentos, desde a fase dos 
estudos preliminares até ao momento da 
sua entrada em serviço, foi assumido pela 
engenharia da EDP com a colaboração de 
algumas entidades públicas e privadas do 
Sistema Científico e Tecnológico Nacional. 
Não será, pois, despiciendo referir o 
desafio, mas acima de tudo a mais-valia, 
que o desenvolvimento de todos estes 
projetos e a aquisição do conhecimento 
que o acompanha tem constituído para a 
empresa e para os seus colaboradores, 
particularmente os mais jovens, que 
manterão e projetarão, para o futuro e 
para o exterior, o conhecimento específico 
em empreendimentos desta natureza e 
envergadura. 

A importância dos 
investimentos para o 
crescimento da economia
nacional

No seu conjunto, estes empreendimentos 
constituem-se como uma importante 
contribuição para o desenvolvimento 
socioeconómico do país, possibilitando a 
criação de cerca de 29 000 empregos, 7 500 
diretos e 21 500 indiretos (no final de 2012 
estavam criados mais de 15 000 empregos, 
dos quais 3 900 diretos), cifrando-se a 

participação de trabalhadores locais em 
23%. Estima-se, também, que permitam o 
envolvimento de cerca de 1 000 empresas 
(no final de 2012 estavam envolvidas cerca 
de 450), sendo que 13% são empresas 
locais.

Os projetos hídricos da EDP têm tido como 
prioridade o desenvolvimento social e 
territorial das populações locais, visando a 
criação de valor partilhado:
. Económico, pela formação e contratação 
local durante a construção, o apoio 
ao empreendedorismo (elaboração 
de planos de negócio, educação para 
o empreendedorismo) e o fomento à 
agricultura com sustentabilidade rural;
. Social, pela reabilitação de património, 
repovoamento do interior, inclusão social de 
jovens (música e desporto), sistematização 
da solidariedade e apoio social, dinamização 
cultural (música e teatro) e educação 
(energia, ambiente e poesia);
. Ambiental, através da proteção de espécies 
animais, monitorização e proteção de águas 
termais e plantação de florestas.

O envolvimento de Municípios, Agências 
de Desenvolvimento Regional e outras 
instituições independentes, em conjunto 
com a Fundação EDP, tem sido fundamental 
para o sucesso social dos projetos hídricos 
da EDP 

1 | Baixo Sabor – Escalão de montante.

2 | Baixo Sabor – Escalão de jusante.

3 | Ribeiradio-Ermida – Escalão de Ribeiradio.

4 | Reforço de potência de Venda Nova – circuito hidráulico.

5 | Reforço de potência de Salamonde – Central. 

6 | Foz Tua – barragem.

5 6
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A intervenção antrópica no ciclo de água tem como objetivo central 
aproveitar a água doce disponível nos continentes para as diversas 
atividades humanas. Essa intervenção faz-se diretamente numa das 
componentes do ciclo hidrológico, o escoamento, e indiretamente 
na evaporação com a criação de lagos artificiais e o alargamento de 
perímetros de rega.

Impactes 
das barragens 
no litoral
Breve revisão teórica

Joana de Sá | Mestre em Urbanismo e Ordenamento do Território, licenciada em Geografia | desa.joana@gmail.com

Barragens

  ma das obras de engenharia com 
maiores impactes no sistema hidrológico 
são as barragens, precisamente devido ao 
seccionamento dos rios. Não obstante os 
benefícios associados a estas grandes obras 
de engenharia, tais como o armazenamento 
de água, a prevenção de cheias e a 
produção de energia elétrica, as mesmas 
também acarretam danos ambientais 
importantes. No entanto, saliente-se que 
os impactes das barragens dependem de 
vários fatores, como a profundidade e a 
dimensão da albufeira e a gestão da água 
armazenada, em função de utilizações 
simples ou múltiplas (hidroeletricidade, 
irrigação, controle de cheias ou lazer). A 
tabela 1 identifica, de forma resumida, os 
principais impactes das grandes barragens. 

U nutrientes, a temperatura da água e 
reduzem acentuadamente o transporte de 
sedimentos (WCD, 2000). Em relação a este 
último impacte, veja-se que a diminuição da 
capacidade de transporte de sedimentos 
arenosos pelos cursos de água origina um 
défice sedimentar que, por sua vez, contribui 
para a aceleração da erosão costeira (Dyke, 
2001; Coelho, 2005). Segundo Morgan 
(1986), a capacidade de transporte é 
uma noção fundamental nas medidas de 
proteção e conservação do solo. Saliente-
-se que a diminuição da capacidade de 
transporte de sedimentos pelos cursos 
de água deve-se, essencialmente, a dois 
fatores: (1) à diminuição das cheias e (2) 
ao efeito de “travagem” da vegetação 
colonizadora do leito menor. 

A presente comunicação tem como objetivo 
central fazer uma breve revisão teórica 
dos principais impactes das barragens no 
litoral, sobretudo ao nível da aceleração 
da erosão costeira, não ignorando outros 
fatores também responsáveis pela erosão 
costeira e consequente recuo da linha de 
costa (elevação do nível do mar, degradação 
antropogénica das estruturas naturais e 
obras de engenharia costeira) (Coelho, 
2005). 

Os vários impactes das barragens 
identificados na tabela 1 não deixam 
de estar dissociados. Considere-se que 
as barragens, ao modificarem o padrão 
do caudal (intensidade, temporização 
e frequência), alteram o transporte de 
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1 | Costa da Caparica (março de 2014). 

2 | Emagrecimentos das praias da Costa da 
Caparica (janeiro de 2014). 

3 | Danos causados nas estruturas de defesa 
costeira (março de 2014).

3

TABELA 1 | Principais impactes das barragens 
(adaptado de Ramos, C., 2005).

N
O

 B
A

LA
N

Ç
O

H
íD

R
IC

O
 D

A
 B

A
C

IA

Formação de um lago artificial

Aumento da evaporação (albufeira)

Aumento da infiltração e recarga dos aquíferos 
(montante)

Diminuição da recarga dos aquíferos (jusante) 
devido à diminuição de cheias

N
O

 R
E

G
IM

E
 F

LU
V

IA
L

Diminuição no escoamento a jusante da barragem

Diminuição da variabilidade dos caudais

Diminuição do número de cheias

Aumento dos caudais mais baixos

Deposição dos sedimentos na albufeira

Diminuição do caudal sólido a jusante da 
barragem

N
A

 M
O

R
FO

LO
G

IA
 

D
O

 C
A

N
A

L 
FL

U
V

IA
L

Estreitamento e aprofundamento do canal fluvial a 
jusante da barragem

Diminuição da inclinação do canal fluvial e da 
velocidade do escoamento

N
O

 C
LI

M
A

LO
C

A
L

Aumento da humidade atmosférica, na área da 
albufeira e nos perímetros de rega

Aumento da frequência de nevoeiros

Diminuição das amplitudes térmicas na área da 
albufeira

Aumento da velocidade do vento, devido 
à diminuição do atrito e às diferenças de 
aquecimento entre a água e a área emersa

N
A

 T
E

T
Ó

N
IC

A
 

LO
C

A
L

Efeito da carga do reservatório de água

Lubrificação das falhas através da infiltração da 
água

Aumento da atividade sísmica

B
IO

LÓ
G

IC
O

S

Diminuição das situações de transbordo que reduz  
os nutrientes transportados pelos cursos de água

Efeito moderador da albufeira na temperatura das 
águas que pode afetar as espécies de peixes que 
requerem diferenças térmicas específicas para a 
desova

Modificação do equilíbrio das espécies piscícolas

Introdução de novas espécies piscícolas

Desenvolvimento generalizado da vegetação 
no leito menor ou nas suas margens devido à 
diminuição do escoamento e das cheias bem 
como ao aumento dos caudais de estiagem

Q
U

A
LI

D
A

D
E

D
A

 Á
G

U
A

águas de superfície mais quentes que podem 
levar ao crescimento de grandes quantidades de 
algas

águas de superfície turbinadas que podem levar 
a situações de sobressaturação de oxigénio e 
provocar a morte dos peixes

Diminuição da turbidez devido à deposição dos 
materiais em suspensão na albufeira

IM
PA

C
T

E
S

N
O

 L
IT

O
R

A
L

Diminuição da capacidade de transporte de 
sedimentos pelos cursos de água, devido à 
diminuição das cheias e ao efeito de travagem da 
vegetação colonizadora do leito menor, que leva a 
um défice sedimentar no litoral

Diminuição da dinâmica fluvial que leva à 
migração dos bancos dos deltas submarinos para 
montante

Emagrecimento das praias

Aceleração da erosão costeira

Em simultâneo, as correntes litorais 
com direção dominante de norte para 
sul, ao longo do litoral ocidental, ao 
transportarem cada vez menos areia, deixam 
consequentemente de repor as areias nos 
geossistemas de praia. Este fenómeno 
traduz-se num crescente balanço sedimentar 
negativo nas praias. 

Realce-se que, excecionalmente, no decorrer 
da fase de construção da barragem, a 
quantidade de sedimentos em trânsito 
no curso fluvial a jusante das obras 
aumenta de forma significativa, devido 
essencialmente aos grandes volumes de 
inertes movimentados e às escavações 
realizadas. Mas, este panorama altera-se, 
logo em seguida, na designada fase de 
exploração da barragem, uma vez que o 
fluxo fluvial diminui acentuadamente a sua 
capacidade de transporte ao atingir o sector 
montante, no qual deposita as frações mais 
grosseiras dos sedimentos, nomeadamente 
os sedimentos arenosos que iriam abastecer 
o litoral. Desta forma, verifica-se que as 
barragens constituem um dos fatores com 
maior importância na inibição da alimentação 
sedimentar ao litoral (Dyke, 2001). Existe 
correlação positiva entre a construção das 
barragens e a falta de alimentação em areias 
ao litoral, com a consequente erosão costeira 
e recuo da linha de costa.

Atualmente, são várias as áreas do litoral  
afetadas com problemas de erosão costeira 
(e.g. troço costeiro entre Espinho e Nazaré 
e o troço costeiro entre a Cova do Vapor e a 
Costa da Caparica). E, de fato, um exemplo 
concreto é o recuo da linha de costa que 
tem ocorrido no sector entre a Cova do 
Vapor e a Costa da Caparica, localizado 
na margem sul da embocadura do rio Tejo. 

Importa realçar que, neste troço costeiro, 
ocorre uma interação dinâmica significativa 
entre o mar, o rio e a terra. 

Desde a década de 50 que têm ocorrido 
diversas intervenções neste troço costeiro, 
com o objetivo de precisamente proteger 
esta área, nomeadamente através da 
construção do campo de esporões da Costa 
da Caparica. No entanto, e apesar das 
várias intervenções, sobretudo no decorrer 
dos últimos anos, tem havido um recuo 
permanente da linha de costa neste troço. 

Neste sentido, o investigador Adriano 
Bordalo e Sá, da Universidade do Porto, 
realça a necessidade de se considerar, ao 
nível da intervenção na orla costeira, que 
as barragens são as grandes responsáveis 
pela redução do caudal sólido fundamental 
para a alimentação das nossas praias. Esta 
conclusão torna evidente a importância de se 
considerar, ao nível do ordenamento da orla 
costeira, dinâmicas que sejam originadas em 
outras escalas que não as locais 
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No passado dia 14 de dezembro de 2013 completaram-se 13 anos desde 
a inscrição, pela UNESCO, do Alto Douro Vinhateiro na Lista do 
Património Mundial. Far-se-á, no presente artigo, uma avaliação das 
repercussões socioeconómicas que a distinção deste território provocou 
nas comunidades locais. 

Alto Douro Vinhateiro 
Património Mundial
Índices socioeconómicos: balanço de uma década

Esmeralda Paupério, Xavier Romão, Domingas Vasconcelos, Teresa Ferreira | ICOMOS Portugal

Barragens

  presentam-se os resultados 
da análise de estatísticas demográficas e 
sociais referentes aos 13 concelhos que 
integram a área do Alto Douro Vinhateiro 
– Património Mundial (ADV-PM). Os 
indicadores analisados apenas dizem 
respeito à população residente nesses 
concelhos e têm por base informação obtida 
a partir dos Censos 1991, 2001 e 2011, 
disponibilizada pelo Instituto Nacional de 
Estatística (INE). 

Esta análise pretende avaliar se a 
classificação deste território pela UNESCO 
trouxe mais-valias visíveis para a população 
residente, não se discutindo, por isso, a 
evolução de outros tipos de indicadores 
de crescimento económico e financeiro. 
Considera-se que a classificação de 
Património Mundial de um determinado 
território deverá refletir-se em benefícios para 
a população residente que, compreendendo 
a mais-valia que o seu bem representa, 
se tornaria o seu principal promotor, 
alavancando toda uma dinâmica integrada.

Identificação: o Alto Douro 
Vinhateiro – Património 
Mundial (ADV-PM)

O Alto Douro Vinhateiro é a parte mais 
representativa e melhor preservada da 
Região Demarcada do Douro, cuja primeira 
demarcação remonta a 1756. A área de 
24 600 ha, abrangida pelo ADV-PM (fig. 1), 
representa cerca de um décimo da Região 
Demarcada do Douro (250 000 ha, dos quais 

A destas áreas, a cartografia atualmente 
existente apenas está disponível à escala 
1:25 000. Esta escala é manifestamente 
insuficiente para se tratarem planos de 
pormenor e para se demarcar com rigor 
os limites territoriais, sendo este facto 
origem de muitas ambiguidades. Torna-se 
urgente estabelecer cartografia certificada 
e com uma escala ou parametrização 
tal que permita o necessário rigor na 
correspondência com o cadastro e com 
o território, bem como a indispensável 
clareza na georreferenciação da informação 
pertinente.

aproximadamente 48 000 ha com vinha), 
estendendo-se ao longo das encostas que 
se erguem em cada uma das margens do rio 
Douro e seus afluentes.

Há, por vezes, ambiguidades na delimitação 
do território a que se está a referir. De facto, 
o polígono que define a Região Demarcada 
do Douro é diferente da área abrangida 
pelo ADV-PM, o que levanta problemas de 
delimitação com repercussões na tutela, 
no planeamento e na gestão do território 
e também do bem inscrito na Lista do 
Património Mundial.

Acresce que, no que se refere à cartografia 
do território abrangido pelo ADV-PM e sua 
zona de proteção, e particularmente aos 
documentos onde são definidos os limites 

	   	  

	  

1 | Localização do ADV-PM. 
Fonte: Aviso n.º 15170/2010, in Diário da República, 
2.ª série, n.º 147, de 30 de julho de 2010.

	   	  

	   1
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Contribuição territorial para 
o ADV-PM de cada concelho 

Do ponto de vista do território, apresentam-
-se, em seguida, as contribuições de cada 
concelho para a área global classificada. Os 
dados apresentados incluem a área total de 
cada concelho (gráfico 1a) e a percentagem 
da área de cada concelho que faz parte do 
território do ADV-PM (gráfico 1b). Os valores 
representados no gráfico 1b são ainda 
apresentados no gráfico 1c em termos de 
área efetiva. De forma a complementar estes 
dados e a representar de forma mais objetiva 
o grau de envolvimento de cada concelho no 
território do ADV-PM, o gráfico 1d apresenta 
a contribuição percentual da área de cada um 
dos concelhos no território classificado.

Salienta-se que a análise desta informação é 
fundamental dado que permite avaliar o peso 
de cada concelho na globalidade do território 
classificado e, assim, interpretar de forma correta 
a informação subsequente. Neste contexto, 
salientam-se alguns aspetos tais como:
• A área de 7 dos 13 concelhos envolvidos 
representa cerca de 77% do território 

classificado (Alijó, Carrazeda de Ansiães, 
Peso da Régua, Sabrosa, São João da 
Pesqueira, Tabuaço e Vila Nova de Foz Côa);
• O maior concelho (Torre de Moncorvo, 
com mais de 53 000 ha) apenas contribui 
com cerca de 1% do seu território para a 
zona classificada, representando cerca de 
2,5% desta;
• O concelho com maior área efetiva na 
zona classificada é São João da Pesqueira, 
que representa cerca de 18% do território 
do concelho e quase 20% da área do ADV-
PM;
• O concelho com maior representação 
percentual na zona classificada é Mesão 
Frio, em que cerca de 30% do seu território 
faz parte do ADV-PM, representando, no 
entanto, apenas cerca de 5% deste. 

Crescimento de população

Relativamente ao total de população 
residente, o gráfico 2a apresenta a 
população residente da totalidade dos 
concelhos que fazem parte do ADV-PM 
registada em 1991, 2001 e 2011, enquanto 
o gráfico 2b apresenta a variação percentual 

dessa população, de 1991 para 2001 e de 
2001 para 2011.

A leitura desta informação permite observar 
que, em termos globais, os 13 concelhos que 
integram o ADV-PM perderam, em população 
residente, 11 604 indivíduos, entre 1991 e 
2001, e 12 160 indivíduos, entre 2001 e 2011. 
Atendendo a que a perda de população 
residente entre 2001 e 2011 é semelhante 
à que foi observada entre 1991 e 2001 
(cerca de 6,7% e 6% do total de residentes, 
respetivamente), verifica-se que a classificação 
como Património Mundial, aparentemente, não 
fomentou o desenvolvimento de mecanismos 
que invertessem esta tendência.

Apresentam-se, seguidamente, os gráficos 3 
e 4 que representam a população residente 
por concelho e a variação da população de 
cada um desses concelhos, de 1991 para 
2001 e de 2001 para 2011. 

A observação destes gráficos permite 
verificar que, à exceção de Vila Real, todos 
os restantes concelhos têm vindo a perder 
população residente num processo contínuo 

GRáFICO 1 | a - área de cada concelho; b - Percentagem da área de cada concelho que integra a zona classificada; c - área efetiva de cada 
concelho que integra a zona classificada; d - Percentagem com que cada concelho contribui para o total da zona classificada.
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GRáFICO 2 | a - Total de população residente entre 1991 e 2011; b - Total da variação da população residente (informação obtida dos Censos 
1991, 2001 e 2011).
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desde 1991. Face à pequena área territorial 
com que Vila Real contribui para o território 
ADV-PM (cerca de 2,5%), o seu crescimento 
populacional neste período (que é cerca 
de metade do observado entre 1991 e 
2011) não é relevante para esta análise, 
nem pode ser interpretado como resultante 
de mecanismos de desenvolvimento 
associados à área classificada. 

Os concelhos que tiveram maior perda de 
residentes, na década 2001-2011, foram 
Alijó, Carrazeda de Ansiães e Armamar, 
respetivamente, tendo, no entanto, Carrazeda 
de Ansiães perdido menos residentes entre a 
década de 2001-2011 do que entre a década 
1991-2001. Por outro lado, os concelhos 
onde se observa a menor perda de residentes 
são os de Lamego e Tabuaço. Salienta-se, 
ainda, que o concelho com maior área efetiva 
na zona classificada, São João da Pesqueira, 
apresenta uma variação da população 
residente semelhante nos períodos 1991-
-2011 e 2001-2011, o que indica que a 
classificação como Património Mundial 
não levou a que fosse invertida a tendência 
demográfica da população residente.

Envelhecimento

De forma a avaliar o envelhecimento da 
população dos 13 concelhos que fazem 
parte da ADV-PM, foi calculado para cada 
concelho o índice de envelhecimento da 
população residente, registada em 2001 
e em 2011, de acordo com a metodologia 
proposta pelo INE. Assim, o índice de 
envelhecimento corresponde à relação entre 
o número de idosos (população com 65 ou 
mais anos) e o número de jovens (população 
com 0-14 anos), sendo definido de forma a 
representar o número de idosos existentes 
por cada 100 pessoas com 0-14 anos.

GRáFICO 3 | População residente por concelho, entre 1991 e 
2011 (informação obtida dos Censos 1991, 2001 e 2011).

Barragens

GRáFICO 4 | Variação da população residente por concelho 
entre 1991 e 2011.

A observação do gráfico 5 permite 
constatar o aumento generalizado do 
índice de envelhecimento em todos os 
concelhos, sendo Torre de Moncorvo, 
Carrazeda de Ansiães e Vila Nova de Foz 
Côa os concelhos com maior índice de 
envelhecimento. Salienta-se, ainda, que 
Torre de Moncorvo é o concelho onde se 
observa o maior crescimento do índice de 
envelhecimento.

Os gráficos 6a e b apresentam a 
distribuição do total da população residente 
em todos os 13 concelhos em análise 
por faixas etárias e de acordo com os 
dados obtidos do INE. Apesar dos valores 
nos gráficos 6a e b, correspondentes às 
respetivas faixas etárias, não poderem ser 
diretamente comparáveis por se referirem 
a totais de população residente diferentes, 
observa-se uma tendência de decréscimo 

da população residente na faixa etária dos 
0-14 e dos 15-24.

Emprego

De modo a complementar a análise da 
população residente, considerou-se
importante avaliar o seu nível de 
empregabilidade. À falta de outro indicador 
deste tipo de informação, apresenta-se, 
no gráfico 7, a evolução do número de 
pessoas registadas nos Centros de Emprego 
dos seus concelhos, para o período de 
Janeiro de 2004 a Janeiro de 2012, obtida 
com base nos relatórios “Desemprego 
Registado por Concelho — Estatísticas 
Mensais” de Janeiro de 2004 a Janeiro de 
2012, do Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I.P.. A observação desta 
evolução permite constatar que, apesar de 
haver períodos pontuais de decrescimento 

GRáFICO 5 | Índice de envelhecimento por concelho em 2001 e 2011.
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do número de inscritos nos Centros de 
Emprego em cada concelho, a tendência 
geral é de um aumento gradual do número 
de inscritos nestes Centros. Da análise 
destes dados importa referir o decréscimo 
substancial do número de inscritos nos 
concelhos de Lamego e de Peso da Régua, 
de Julho de 2011 para Janeiro de 2012, cuja 
causa não foi possível interpretar.

Conclusões 

A análise efetuada aos indicadores 
demográficos e sociais mostra que, 

GRáFICO 6 | Total da população residente nos 13 concelhos por faixa etária em 2001 e 2011.

tendo passado mais de uma década 
desde a inscrição do ADV na Lista do 
Património Mundial, desta distinção não 
resultaram benefícios evidentes, nem 
para o desenvolvimento local, nem para a 
população residente, ao contrário do que 
seria expectável.

A inversão da tendência observada nos 
indicadores demográficos avaliados, que 
se venha a traduzir numa efetiva fixação de 
população residente associada à diminuição 
dos índices de envelhecimento e de 
desemprego, será importante para uma real 

valorização e manutenção desta paisagem 
fortemente marcada pela presença humana 
ao longo do tempo 

GRáFICO 7 | Evolução do número de pessoas registadas no Instituto do Emprego e Formação Profissional, de Janeiro de 2004 a 
Janeiro de 2012, nos 13 concelhos.
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“Local people, civil society, and elected local and 
national officials will play a key role in the design and 
implementation of heritage as a driver of development, 
and, through raised awareness of heritage, they will 
have ownership of the development process.”

ICOMOS. 2011. Paris Declaration. On heritage as 
a driver of development. Paris, UNESCO.
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A Barragem do Tua insere-se no Programa 
Nacional de Barragens com Elevado 
Potencial Hidroeléctrico (PNBEPH), 
aprovado pelo governo em 2007. Este 
remete à directiva comunitária 2001/77/CE, 
adoptada no âmbito do Protocolo de Kioto 
e na qual os países da União Europeia se 
comprometiam a que 39% da sua matriz 
energética fosse conseguida através de 
Fontes de Energia Renováveis (FER) até 
2010. Em 2004, Portugal já produzia 35% 
da sua energia por meio das FER, o que 
estava dentro dos objectivos da directiva, 
dado que a UE aplicara um factor de 
correcção para os anos de seca.

Reportagem

  PNBEPH tem como objectivo 
aproveitar o potencial hídrico de Portugal, 
diminuindo assim o uso de fontes de energia 
não renováveis e minorando a dependência 
energética externa. Segundo os dados 
da DGEG (Direcção-Geral de Energia e 
Geologia) Portugal utilizava, em 2005, 46% 
de seu potencial hídrico para geração de 
energia eléctrica; outros países da União 
Europeia, como a Alemanha e a Itália, 
aproveitam mais de 90% deste potencial. 
Assim, o PNBEPH visa que, em 2020, 70% 
do potencial hídrico seja aproveitado.

A estratégia do plano passa por reforços 
de potência de barragens já existentes 
e pela construção de novas barragens, 
nomeadamente as barragens de Foz Tua, do 
Baixo Sabor e de Ribeiradio-Ermida (Vouga).

A barragem de Foz Tua dista cerca de 
1,1 km da confluência entre o rio Tua 
(afluente) e o rio Douro, estando a margem 
direita inserida no concelho de Alijó, 

O

1

Caminhos do 
desenvolvimento
Entre a barragem e a linha, onde fica o Tua?

Regis Barbosa | Pedra & Cal 
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1 | A estação do Tua.

2 | Mapa do Alto Douro Vinhateiro, sua Zona 
Especial de Protecção e a barragem do Tua.
© Regis Barbosa

3 | Obras em Foz Tua.

distrito de Vila Real, e a margem esquerda 
inserida no concelho de Carrazeda de 
Ansiães, distrito de Bragança. Além destes 
dois concelhos, os de Mirandela, Murça e 
Vila Flor serão abrangidos pela albufeira. 
Destacamos que a barragem está localizada 
em plena zona do Douro Vinhateiro, 
considerada Património da Humanidade 
pela Unesco. A EDP, dona da obra, prevê 
que a barragem comece a laborar em 
2016, no entanto, à data de hoje ainda 
resta construir uma parcela substancial 
do empreendimento. Está previsto um 
investimento de 370 milhões de euros, que 
resultará numa potência de 2 X 126 MW, 
e numa produção média anual de 667 GWh.
Também segundo a EDP, Foz Tua 
representará 6% da capacidade de 
produção energética hídrica nacional.

Mas, uma série de características do vale do 
Tua tornam a escolha da área da barragem 
especialmente polémica. O rio Tua faz parte 
da bacia hidrográfica do Douro e é formado 

pela junção de dois outros rios, o rio Tuela, 
rio internacional de pequenas dimensões, 
e o rio Rabaçal. Ambos confluem a 4 km 
a norte da cidade de Mirandela, num lugar 
conhecido por Maravilha. O Tua desenvolve-
-se pelos vales graníticos por dezenas 
de quilómetros, atravessa a cidade de 
Mirandela e, após passar pela Brunheda, 
entra no chamado Canhão do Tua. Nesta 
zona, a natureza encontra-se praticamente 

2

3

livre da pressão antrópica, e podemos 
encontrar uma grande diversidade faunística 
que inclui aves, anfíbios, insectos e répteis. 
Dentre as espécies que ali vivem incluem-se 
o melro d’água, o mexilhão de água doce e 
a lontra. A flora conta também com espécies 
importantes como o sobreiro, o freixo, o 
choupo e o amieiro. Ao findar o Canhão do 
Tua, o rio chega à sua foz, desaguando no 
Douro.
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Por outro lado, o património cultural também 
faz-se presente no vale do Tua, através da 
linha férrea, inaugurada em 1887 pelo rei 
D. Luís I, e que então ligava a linha do Douro 
a Mirandela. Somente em 1906 a linha 
chegaria a Bragança, mas durante décadas 
os comboios funcionaram. A partir dos anos 
90 a linha entrou em rápido declínio, sendo 
paulatinamente amputada, o que resultou no 
seu isolamento da rede ferroviária nacional. 
Para além da importância para a população 
local, o caminho férreo do Tua guarda 
um desaproveitado potencial turístico. De 
acordo com o projecto da barragem, uma 
parcela da linha ficará debaixo d’água.

Mas, ainda resta o Douro Vinhateiro, zona 
considerada Património Mundial pela 
Unesco em 2001, na categoria Paisagem 
Cultural Evolutiva e Viva. Implantado no 
complexo xisto-grauváquico pré-câmbrico, 
o Douro Vinhateiro tem uma particular 
importância devido à interacção entre o 
homem e a natureza. Ali desenvolveu-se 
desde o período romano a cultura da vinha 
e a produção do vinho. Ao longo do tempo 
este uso manteve-se e aprimorou-se.
Em meados do século XVIII o Marquês 
de Pombal fez da zona a primeira região 
vitivinícula a ser demarcada e regulamentada 
em todo o mundo. Assim, estamos perante 
um trabalho ancestral de adaptação do 

5

6

4

espaço às necessidade agrícolas de tipo 
mediterrâneo, consubstanciada pelas 
encostas íngremes repletas de socalcos que 
constituem uma paisagem única. Destaca-se 
ainda a relação da cultura do vinho com 
a oliveira e a amendoeira. A produção de 
vinho continua até hoje, sendo famosas as 
denominações “Porto” e “Douro”, a que 
acrescentou-se a actividade turística, seja 
através da Rota do Vinho do Porto ou dos 
cruzeiros fluviais. Apesar disto, e como foi 
atrás citado, a barragem de Foz Tua localiza-
-se dentro da área considerada Património 
Mundial.  

Tudo isto tem motivado um intenso debate, 
que contrapõe de um lado a EDP e o 
governo (mais propriamente os dois últimos 
governos), e do outro lado movimentos 
ambientalistas e de defesa do património. 
Esta fricção resultou por via de uma 
denúncia feita pela Quercus (organização 
não governamental de ambiente) à Unesco, 
na alteração do projecto do edifício de 
aproveitamento hidroeléctrico de Foz Tua. 
Inicialmente, estava previsto que este 
edifício teria uma maior volumetria, o que 
gerava um maior impacto na paisagem. 
Após recomendações da Unesco, o 
arquitecto Souto Moura elaborou um 
projecto no qual o edifício passou a ser 
quase totalmente subterrâneo, adoptando 

ainda materiais e soluções tradicionais da 
região, como o granito, os socalcos e a 
oliveira. Através de um relatório a Unesco 
concluiu que a barragem não punha 
em risco a classificação do Alto Douro 
Vinhateiro, mas pediu um abrandamento nas 
obras, o que a EDP atendeu postergando a 
data de conclusão da barragem em um ano.

Entretanto, no dia 4 de Junho deste ano, 
a Plataforma Salvar o Tua, constituída por 
diversas organizações, denunciou ao governo 
e à Unesco uma série de incumprimentos por 
parte da EDP. Dentre os pontos levantados 
incluem-se a altura da barragem e da central, 
que seriam superiores ao anunciado, a 
linha de alta tensão que passaria pela zona 
protegida, a inexistência de uma estratégia 
cultural visível e diversas falhas no plano de 
mobilidade (em contrapartida à submersão 
de parte da linha do Tua). No que concerne à 
linha do Tua, o Movimento Cívico pela Linha 
do Tua faz eco às críticas. Não só refere  a 
importância da linha para o desenvolvimento 
local, como expõe a fragilidade do plano de 
mobilidade que prevê sucessivos transbordos 
entre a estação de Foz Tua e Mirandela.

Ainda assim, as críticas não se esgotam 
nos impactos da barragem. Pinto de Sá, 
professor no Instituto Superior Técnico, 
defende que a produção de electricidade 
das novas barragens não excede seu 
próprio consumo, já João Joanaz de 
Melo, professor universitário e dirigente do 
GEOTA (associação de defesa do ambiente 
aderente da Plataforma Salvar o Tua) refere 
que iniciativas de aumento da eficiência 
energética seriam mais baratas e mais 
eficazes.

Por outro lado, a EDP criou conjuntamente 
com os concelhos afectados (Alijó, Carrazeda 
de Ansiães, Mirandela, Murça e Vila Flor) a 
Agência de Desenvolvimento Regional do 
Vale do Tua. Trata-se de uma associação sem 
fins lucrativos que visa o desenvolvimento 
local através da valorização dos recursos 
tendo em vista a oportunidade surgida com 

Reportagem
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Um claro exemplo da polémica instaurada pela barragem na região do Tua é o Parque Natural Regional do Vale do Tua 
(PNRVT). O regulamento do novo parque foi publicado em Setembro de 2013, após as Assembleias Intermunicipais das 
Associações de Municípios da Terra Quente Transmontana e do Vale do Douro Norte deliberarem a criação do mesmo, 
tendo este sido avaliado pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e sido alvo de discussão pública. Um 
acordo entre a Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua (ADRVT), da qual fazem parte a EDP e os municípios 
impactados pela barragem, e o ICNF garantiu o financiamento do parque através de parte do Fundo da Biodiversidade 
relativo ao Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz Tua.

Entretanto, a Plataforma Salvar o Tua denunciou o processo de criação do PNRVT, considerando-o uma farsa. A associação 
referida apontou dois aspectos inconsistentes, nomeadamente a inexistência de divulgação sobre a proposta de regulamento 
e a ausência de um relatório de ponderação sobre os pareceres da consulta pública, aliás a própria Plataforma elaborou 
um parecer crítico na discussão pública. Além disto, chamou atenção ao facto de que no regulamento publicado não há 
qualquer regra específica para a conservação da natureza na área do parque, sendo apenas citados os planos municipais de 
ordenamento do território. Também ressalta com preocupação que a fiscalização caberá apenas aos respectivos municípios.  

7 8

9

4 | Obras em Foz Tua.

5 | Obras em Foz Tua: rebentamento de explosivos.

6 | A linha e o vale.

7 | Túnel da linha do Tua.

8 | A aldeia de Fiolhais, Carrazeda de Ansiães.

9 | O vale do rio Tua a montante das obras da barragem. 

Fotografias: Miguel Rocha

o Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz 
Tua (AHFT). A EDP conta com um fundo 
próprio para financiar a agência para além de 
uma parcela do Fundo de Conservação da 
Natureza oriundo do AHFT.

Enquanto o debate prossegue, a barragem 
avança e fica no ar qual a melhor estratégia 
de desenvolvimento para uma região 
potencialmente tão rica mas esquecida 

* Artigo redigido ao abrigo do antigo acordo 
ortográfico.

O Parque Natural Regional do

Vale do Tua
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A mudança de local da capela de São Lourenço, em Torre de Moncorvo, 
insere-se no conjunto de obras complementares de apoio mais vasto, 
como a trasladação do santuário de Santo Antão da Barca, a Casa 
dos Milagres, a Casa do Ermitão e a Casa dos Romeiros, inseridas na 
construção do empreendimento hidroelétrico do Baixo Sabor.

Boas Práticas

Caraterização 
da preexistência 

A pequena capela, de devoção a S. Lourenço, 
situava-se no lugar de Cilhares, ou Silhares, 
freguesia de Felgar, no concelho de Torre de 
Moncorvo. Segundo os registos da época, foi 
construída entre 1892 e 1893, substituindo 
uma mais antiga, em ruínas. A sua trasladação 
decorreu nos anos 2012 e 2013.

A necessidade de submergir a área e a 
identidade do espaço com a população 
estiveram na origem da reconstrução noutro 
local (fig. 1).

A construção, de caráter popular, 
compreendia, na sua envolvente, paredes 
em alvenaria seca de pedra de xisto, com 
vãos entaipados sob reboco de cal com 
caiação a branco e cinza, definindo um 
alinhamento de soco (fig. 2). A estrutura da 
cobertura, de construção muito rudimentar, 
era executada em madeira de castanho, em 
telha vã do tipo “Marselha” (fig. 3).

Trasladação da Capela 
de São Lourenço
Construção do aproveitamento hidroelétrico do Baixo Sabor
Filipe Ferreira, Belmiro Xavier | Engenheiros, AOF

A telha estava assente sobre ripado em 
madeira de castanho, e assentava sobre um 
beirado simples de telha de “aba e canal”, 
apresentava degradação generalizada 
(fig. 4). A estrutura era composta por uma 
viga pau de fileira de cumeeira em madeira de 
castanho e barrotes em madeira de castanho, 
espaçados de cerca de 50 cm, apoiando na 
viga e nos frechais sobre as duas paredes 
laterais. Estas estavam encimadas com 
viga/cinta em betão armado de volumetria 
imprópria, que se retirou na nova construção. 
Apresentavam mau estado de conservação e 
de originalidade muito duvidosa.

No interior as paredes exteriores estavam 
rebocadas e caiadas. O pavimento em 
terra batida (foram efetuadas sondagens 
para verificar a existência de outro tipo de 
pavimento, mas não foram encontrados 
qualquer tipo de vestígios).

O património artístico integrado compreendia 
o altar-mor em madeira policromada e 
dourada, da escola portuguesa, de província, 

datado de 1907, de transição entre os 
estilos maneirista e barroco nacional (fig. 6). 
Apresenta uma planta plana, com remate 
em arco, constituído por dois semi-arcos, 
unidos ao centro por uma junta simples. 
Denota ainda uma influência renascentista no 
remate do altar, apresentando uma estrutura 
de um corpo e um tramo. É composto por 
um embaçamento com banco e predela 
recortada, sobressaindo a mesa de altar em 
forma de urna. 

Apresentava uma camada de preparação 
branca, provavelmente constituída por 
uma carga, sulfato de cálcio aglutinado por 
adesivo proteico (cola animal), sem vestígios 
de bólus nem folha metálica. A policromia era 
constituída por pigmentos, provavelmente de 
origem mineral, aglutinados em óleo vegetal, 
provavelmente linhaça, não apresentando 
verniz como pigmento final. A mesa do altar 
apresentava ter sido completamente refeita, 
tendo toda a sua estrutura externa sido 
policromada, com decapagem da pintura 
original, numa grande parte da área (fig. 7).
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1 | Aspeto da marcação das cotas de trabalho.

2 | a) A fachada da capela e aspeto parcial da envolvente; b) Aspeto da envolvente.

3 | Cobertura em telha vã.

4 | Telha tipo Marselha e beirado em telha de aba e canal, em mau estado de conservação.

5 | Sondagem ao pavimento existente.

6 | Datação do altar-mor.

7 | a) Altar-mor; b) Pormenor do encosto à parede.

1 2a

2b 3
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Boas Práticas

Metodologia de intervenção

Uma operação de trasladação envolve, para 
além de todos os procedimentos usuais em 
intervenção no património edificado, um 
registo completo da situação pré-existente,
com identificação de todos os materiais 
aplicados e processos construtivos 
utilizados, bem como de todas as fases 
por que passou, com a identificação das 
metamorfoses que sofreu ao longo do seu 
tempo e vida. Após essa fase será pensada 
a metodologia de intervenção, com a 
escolha das técnicas construtivas e dos 
materiais a aplicar e a manter.

O objetivo é prolongar a vida de modo a 
que perdurem no tempo, para poder ser 
desfrutado e estudado pelas gerações 
futuras.

Foram feitos registos pormenorizados 
da pré-existência, com execução de 
levantamentos topográficos e fotográficos, 
a cores e com macrofotografia à luz natural, 
mapeamentos, com identificação do estado 
de patologia dos diversos elementos da 
construção.

Foram executadas janelas de sondagem, 
em locais escolhidos, para inferir da eventual 
existência de policromia subjacente, bem 
como o seu estado de conservação. Foram 
escolhidos, entre outros, e o aro a ilharga da 
curva do aro, as caixas laterais do corpo da 
mísula e o tampo do sotobanco. 

Foi também feito o levantamento da camada 
branca, bem como o verniz pigmentado 
e dourado, tendo-se constatado o mau 
estado de conservação dos elementos e da 
pouca policromia restante e ligeiros vestígios 
de douramento em avançado estado de 
degradação (fig. 8).

Intervenção

O desmonte da construção compreendeu a 
remoção da telha e remoção dos rebocos de 
cal, o apeamento das paredes de alvenaria e 
a desmontagem, com prévia numeração das 
cantarias (fig. 9).

De seguida foi feita a reconstituição do 
edifício respeitando as dimensões primitivas 
e as técnicas construtivas originais. As 
paredes exteriores foram executadas com 
aproveitamento do material primitivo. Todo 
o xisto das alvenarias foi reaproveitado 
na nova capela. No local original apenas 
ficaram, para memória futura, as fundações 
das alvenarias existentes.

Foi utilizada argamassa à base de cal apagada 
e cal hidráulica natural. No coroamento foi 
efetuado um respaldo com o mesmo tipo 
de argamassa. De seguida foi colocado um 
freixal em madeira de pinho tratado, com a 
secção de 0,20 x 0,10 m, assente ao baixo, 
respeitando as técnicas tradicionais de 
construção em madeira, fixado por meio 
de parafusos de aço inoxidável e fixação 
química (fig. 10). Foi colocada uma viga 
de cumeeira no mesmo tipo de madeira, 
com a secção de 0,25 x 0,30 m (fig. 11), e, 
como estrutura secundária, barrotes, em 
pinho tratado com a secção de 0,09 x 0,09 m, 
com encaixe em “boca de lobo”. Sobre 
essa estrutura foi colocado um estrado em 
madeira de pinho tratado, com 16 mm de 
espessura, formando leito para a colocação 
da subtelha, sobre o qual foi colocado um 
ripado e contra ripado em pinho tratado e 
membrana subtelha permeável ao vapor, 
de modo a garantir o funcionamento como 
cobertura ventilada. O novo revestimento 

cerâmico foi executado em telha de aba e 
canal com beirado “à portuguesa”.

O teto da capela foi revestido com um novo 
forro em madeira de pinho tratado com 
16 mm de espessura, de encaixe macho 
e fêmea, ocultando toda a estrutura com 
exceção da viga de cumeeira. 

Com a dotação da cobertura com novo 
forro e subtelha pretendeu-se melhor as 
condições higrotérmicas do interior da 
capela, condição fundamental para melhor 
preservação do altar-mor em talha.

A porta de entrada principal foi executada 
em madeira, com posterior pintura, 
substituindo a porta existente metálica sem 
valor arquitetónico.

Foi executado um novo pavimento revestido 
a mosaico porcelânico de tonalidade e 
textura da ardósia preta.

Todos os paramentos interiores e 
exteriormente foram rebocados e 
estanhados com argamassas à base de cal 
hidráulica natural e posteriormente caiados, 
mantendo-se o soco a negro no exterior.

Foram reproduzidos o “lettering” e a cruz 
(figs. 12 e 13) existente na fachada principal.

Relativamente ao altar-mor, o suporte 
encontrava-se, de um modo geral, em 
bom estado de conservação e coesão. 
Apresentava vestígios de ataque de insetos 
xilófagos. Apresentava fendas e fissuras, 
devido às alterações bruscas de humidade e 
temperatura.

A camada de preparação apresentava-se 
também em bom estado de conservação 
e adesão. Não apresentava vestígios de 
bolus nem de folha metálica. Apresentava 
deposição forte de camada de poeiras e 
sujidades, deposição de material orgânico, 
como teias de aranha e casulos de insetos. 
Verificavam-se também destacamentos 

8 9a 9b

8 | Exemplo de janela de sondagem.

9 | a) Padieira e ombreiras e vão antes da 
desmontagem; 
b) Padieira e ombreiras e vão após a montagem.

10 | Pormenor do apoio dos barrotes na zona do 
frechal. 

11 | Pormenor da colocação da viga de 
cumeeira. 

12 | Lettering na fachada principal.

13 | Cruz na fachada principal. 
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14 | Algumas etapas da intervenção no altar-mor: 
(a) Levantamento gráfico; (b) Aspeto final, após a 
intervenção; (c) Consolidação do suporte; 
(d) Limpeza mecânica do reverso; (e) Levantamento 
gráfico das medidas do forro antes do tratamento; 
(f) Vista do forro após tratamento; (g) Pormenor 
de vestígios de pintura na ilharga lateral da mesa; 
(h) Pormenor do reforço da zona de cravagem 
ao suporte da alvenaria da mesa; (i) Colagem de 
elementos destacados.

10 11

12 13

da película cromática. Não se verificou a 
existência de revestimento com verniz.

A metodologia compreendeu o apeamento 
e desmonte da estrutura, a numeração 
das peças, a prefixação parcial da 
camada polícroma, facing, e proteção e 
acomodamento das peças.

Numa segunda fase foi feita uma limpeza 
mecânica, desinfestação curativa e 
preventiva, seguida de uma consolidação do 
suporte lenhoso.

De seguida foram feitas as colagens 
dos elementos destacados durante a 
desmontagem do altar, bem como o 
tratamento dos elementos metálicos 
funcionais e substituição dos não funcionais 
por elementos em metal niquelado resistente 
à oxidação e protegidos pela aplicação de 
um filme acrílico (fig. 14).

Foram colocadas duas novas colunas, 
em substituição das colunas em falta, e 
atendendo ao mau estado das policromias, 
foram executadas novas, de acordo com 
indicações da Direção Regional de Cultura 
do Norte 
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Fiscalização | Consulgal, Consultores de Gestão, S.A.
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Subempreitada de trasladação da capela de 
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Nas últimas décadas um dos factores 
de crescimento económico em Portugal 
foi a construção civil, obras públicas e 
privadas recorrendo sistematicamente 
ao endividamento. Os investimentos 
privados e as decisões de financiamento 
da banca radicavam na expectativa de 
uma valorização constante do imobiliário, 
que levou à criação de uma enorme bolha 
especulativa. O resultado (dados do censo 
de 2011): atingimos 1,5 casas por família 
e cerca de 800 000 fogos devolutos, muitos 
deles mal conservados ou invendáveis num 
mercado em contracção. Desde o início da 
crise os valores de mercado do imobiliário 
caíram drasticamente, tornando muitos 
desses investimentos ruinosos, quer para os 
seus promotores quer para a banca.

Desenvolvimento 
versus 
construção 
O caso das novas barragens e as alternativas

João Joanaz de Melo | Professor na Universidade Nova de Lisboa, dirigente do GEOTA

Opinião

  o sector público a situação é 
igualmente desastrosa. Durante décadas, o 
Estado aprovou investimentos de montantes 
elevados, frequentemente com pagamentos 
diferidos dezenas de anos recorrendo às 
parcerias público-privadas (PPP), a maioria 
contratada de tal forma que todos os riscos 
financeiros ficaram do lado do Estado. 
Frequentemente o Estado desprezou a  
relação custo-eficácia dos projectos, ou 
mesmo a sua necessidade ou utilidade. Os 
resultados: uma rede de auto-estradas em 
que cerca de 1 000 km (quase 40%) seriam 
substituídas com vantagem por IC muito 
mais baratos; dez estádios para o Euro 2004 
quando cinco teriam bastado; um aeroporto 
de Beja que recebe dois voos por semana; 
uma renovação ruinosa do parque escolar, 
apostando em tecnologias energívoras; 
um Programa Nacional de Barragens 
inútil e danoso; além de outros projectos 
megalómanos como a 3.ª travessia do Tejo, 
o TGV Lisboa-Porto ou o novo aeroporto de 
Lisboa, que felizmente não avançaram.

Se somarmos estes investimentos inúteis ou 
desproporcionados, públicos e privados, o 
montante do desperdício é da mesma ordem 
de grandeza do resgate financeiro que o 
Estado Português foi obrigado a solicitar. 

N

1
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Por outras palavras, uma das principais 
causas da crise económica e orçamental foi 
o investimento cego no sector da construção 
e obras públicas.

O caso do Programa Nacional de Barragens 
é paradigmático. O investimento previsto é 
de cerca de 3 600 M€ (milhões de euros), 
mas o custo real para os consumidores-
-contribuintes no horizonte das concessões 
(75-80 anos) irá ascender a cerca de 15 000 M€. 
Este custo brutal para as famílias e empresas 
é totalmente inútil, por várias ordens de 
razões:
a) As metas oficiais do Programa eram 
7 000 MW de potência instalada, dos quais 
2 000 MW de bombagem hidroeléctrica. 
Ora, com os reforços de potência aprovados 
em barragens existentes, já atingimos 
respectivamente 7 020 MW e 2 500 MW;
b) A electricidade produzida nas novas 
barragens custará cerca de 120 € / MWh: 
mais do dobro da média do mercado, 
cinco vezes mais caro que nos reforços 
de potência, dez vezes mais caro do que 
investimentos em eficiência energética;
c) O consumo de electricidade em Portugal 
tem vindo a cair, com duas causas principais: 
de 2007 a 2011, ganhos de eficiência 
alcançados com a modernização tecnológica 
e investimentos modestos no uso racional da 
energia; desde 2011, pelo efeito combinado 
do aumento de preço da electricidade (que 
incentivou mais medidas de poupança) e à 
crise que reduziu a actividade económica. 
O último efeito será invertido quando a 
crise aliviar, mas os outros não; há uma 
aprendizagem estrutural do sistema;
d) A tecnologia fotovoltaica está em 
expansão graças à rápida redução de 
custos, e levará a um novo paradigma de 
rede, assente no produtor-consumidor ou 
“prosumer”;
e) A política europeia de promoção da 
eficiência energética, fomento de soluções 
custo-eficazes e melhoria das interligações, 
reduz as necessidades de potência de 
reserva.

1 | O fim da linha? Depende de nós. 
A centenária ferrovia de montanha foi 
desmantelada do km 3 até à estação do 
Tua, para facilitar as obras da barragem. 
A plataforma mantém-se, pelo que será 
relativamente fácil repor a linha.

2 e 3 | O rio e a linha do Tua: uma paisagem 
única com uma acessibilidade única.

4 | Rio Tua: um dos expoentes do rafting 
e da canoagem de águas brancas em 
Portugal, um activo turístico utilizável 
durante quase todo o ano.

2

3

4
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6

Opinião

Em comparação com outras obras 
públicas, as novas barragens têm ainda o 
ónus de causar impactes negativos muito 
significativos:
a) O impacte social é claramente negativo, 
acelerando o despovoamento em regiões já 
deprimidas. Este efeito é evidente na quebra 
das actividades de raiz local, associadas 
ao rio, aos terrenos agrícolas e a elementos 
culturais estruturantes que são afogados 
pela inundação. No passado constatámos 
este fenómeno na maioria das grandes 
barragens, e ele já se observa no Baixo 
Sabor e em Foz Tua. A breve animação 
económica decorrente do movimento 
durante as obras não passa de um fogacho 
que, ao terminar, deixa a região mais pobre 
que antes;
b) O impacte ecológico é devastador, 
destruindo solos, paisagens e ecossistemas 
já raros, pois a maior parte dos nossos 
grandes rios já estão artificializados. Este 
efeito é especialmente grave na bacia 
do Douro, onde se localiza a maioria das 
novas barragens. Temos ainda um efeito 
negativo da retenção de sedimentos, 
com o agravamento da erosão costeira, 
uma ameaça grave no nosso litoral, 
especialmente na região Norte. Temos já 
a lamentar a destruição ilegal do vale do 
Sabor, sítio da Rede Natura 2000; e estamos 
perante a ameaça da destruição dos vales 
do Tua e do Tâmega;
c) Exemplos trágicos da devastação do 
património cultural são a destruição do 
Santuário de Santo Antão da Barca e a 
inundação dos importantíssimos sítios 
arqueológicos da Ribeira do Medal e da 
Quinta do Crestelo, no Baixo Sabor. Segue-
-se a centenária linha ferroviária do Tua, 
ameaçada pela barragem de Foz Tua;
d) A destruição da estrutura social local e do 
património natural e cultural representam a 
perda de activos económicos na agricultura 
e turismo, condenando estas regiões 
ao abandono e à pobreza. As verbas 
distribuídas com alarde pelas empresas 
eléctricas, que iludem alguns autarcas, 
não são mais do que esmolas efémeras, 
incapazes de quebrar o ciclo da pobreza.

A solução para o Programa de Barragens 
é só uma: cancelá-lo. O caso mais crítico 
é a barragem de Foz Tua, onde as obras já 
começaram. Contrariamente às lamúrias 
oficiais, é cerca de 20 vezes mais barato 
para os consumidores-contribuintes parar 
agora a obra, do que deixá-la avançar 
e pagar o custo a posteriori. Foz Tua 
representaria apenas 0,1% da energia do 
País, a um preço exorbitante que se traduzirá 
num encargo de 650 € por família, ou um 
acréscimo de 2% na factura eléctrica.
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É sintomático que a Plataforma Salvar o Tua 
(www.salvarotua.org) integre já mais de uma 
dezena de quintas produtoras de vinho do 
Porto e do Douro, empresas de animação 
turística, associações de desenvolvimento 
local e clubes de desportos de natureza, 
merecendo ainda o apoio de figuras públicas 
de destaque: todos eles têm consciência que 
o caminho para o desenvolvimento nestas 
regiões não passa pelas novas barragens, 
mas pelo aproveitamento inteligente dos 
valores únicos locais.

Outra questão recorrente é o futuro do 
sector da construção em Portugal. A crise 
penalizou duramente o sector, que estava 
grosseiramente sobredimensionado e 
distorcido. Se o imobiliário convencional e 
as obras públicas faraónicas acabaram, o 
que sobra? Há dois mercados onde vale a 
pena apostar, implicando uma qualificação e 
especialização do sector:

. A requalificação urbana. Renovar 80% da 
primeira habitação, de classes de qualidade 
energética C e D para B, representa um 
investimento, útil, de 50 000 M€;
. A mobilidade ferroviária. Da rede moderna 
de norma europeia ERTMS (com prioridade 
para as ligações Caia-Poceirão-Sines-
-Lisboa, já contratualizadas com a UE), às 
redes de metro e eléctricos urbanos, esta 
é a melhor forma de melhorar a eficiência 
energética dos transportes e reduzir a 
dependência energética do País.

Haja discernimento das autoridades, e do 
próprio sector da construção, para avançar 
num caminho com potencialidades reais 
para o futuro 

* Artigo redigido ao abrigo do antigo 
acordo ortográfico.

7

8

5 | Estado actual das obras em Foz Tua, 
observadas de montante: a oval amarela 
assinala as obras já realizadas; o trapézio 
vermelho indica a dimensão futura da 
barragem, se for permitida a sua conclusão.

6 | Simulação do impacte visual da barragem 
de Foz Tua, observada do vale do Douro. 
Esta imagem consta no relatório do ICOMOS 
para a UNESCO em 2011, que denunciava o 
impacte inaceitável da barragem sobre o Alto 
Douro Vinhateiro. As imagens do impacte 
visual foram omitidas em documentos 
posteriores da UNESCO que aceitariam a 
“compatibilidade” com o argumento que a 
barragem (de 108 m de altura e 270 m de 
largura no coroamento) seria “pouco visível”.

7 e 8 | O triste estado de duas velhas 
locomotivas a vapor da linha do Tua. Noutros 
países, máquinas como estas foram repostas 
em serviço, sendo valorizadas como 
atracção turística e ajudando a viabilizar as 
ferrovias de montanha tradicionais.
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Os últimos dados recolhidos em 2000 pelos sociólogos 
da cultura que têm vindo a analisar as atitudes dos 
portugueses sobre o Património revelaram que 42% da 
população é visitante regular de monumentos e lugares 
históricos, valorizando sobretudo o património histórico-
-monumental e ambiental e os designados lugares de 
memória recente, sem contudo permitir a associação a 
um perfil tipo, exceto quanto ao grau de instrução e meio 
social, os quais, quão mais elevados, mais propensos são 
a este tipo de “consumo cultural”1. Mas consumo não 
é cidadania; representa sim uma apetência de fruição 
cultural sem relação direta com hábitos de reivindicação 
ou participação, cuja percentagem não ultrapassa os 3%, 
segundo os mesmos dados2. 

Opinião

Cidadania 
patrimonial, 

procura-se!
Maria de Lourdes Henriques Raposo | Mestre em Património | maria.henriques.patrimonio@gmail.com
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  e é fácil atribuir a razões 
históricas, económicas e educacionais a 
fraca capacidade de mobilização social ou 
agregação associativa em torno de valores 
“pós-materialistas”, mais interessante será 
verificar que a mesma sociedade, que antes 
prefere confiar nas ONGs, nas empresas 
(índice que poderia ser capitalizado no 
reforço do mecenato cultural) e nos média, 
que nas instituições governativas3, vê a 
degradação do Património Cultural como 
um destino inevitável, mas por exclusiva 
responsabilidade do Estado, atitude coerente 
com a fraca mobilização social, a par da 
persistência num discurso de exigência pura 
e simples sem apresentação de alternativas 
exequíveis, paradoxalmente mesmo pelas 
camadas sociais mais letradas. Assim se 
vai formando uma opinião pública que se 
julga plena de direitos mas sem quaisquer 
deveres de proteção do Património, 
responsabilidade legalmente partilhada desde 
1985 mas só recentemente consagrada 
constitucionalmente4.

O desconhecimento dos instrumentos 
judiciais e extra judiciais de denúncia, 
pressão, e coação sobre a administração 
pública do Património Cultural5, e a ausência 
de ações de educação patrimonial nesta 
matérias que deveriam ser realizadas pelas 
associações, agrava este quadro, uma vez 
que o exercício de uma cidadania ativa 
pressupõe, mais que a consciência das 
ameaças, a utilização de mecanismos legais 
eficazes bem como o debate coletivo, que 
surge normalmente a uma micro escala, em 
situações limite, contrariando o princípio 
da prevenção, despoletando a militância 
patrimonial de tipo terminal (e assim, frágil 
no fundamento e na eficácia), como se as 
comunidades quisessem ressuscitar o que 
até então julgavam infinito, demonstrando 
uma falta de noção da insubstituibilidade 
dos bens patrimoniais, explicável em parte 
pela ação do Estado Novo, que com as 
suas reconstruções historicistas legou a 
convicção de que os monumentos podem 
ser legitima e integralmente reconstituídos. 
Por outro lado, a memória de um passado 
recente amargo desvaloriza a arquitetura 
popular ou industrial, que não é vista como 
Património histórico.

Se é certo que o turismo cultural, nacional 
e estrangeiro, está de boa saúde, o impacto 
económico desses fluxos não é dirigido para 
a recuperação e valorização do Património, 
desde logo porque nunca existiu legislação 
nesse sentido nem ao nível central nem 
local. A relação dos portugueses com o 
Património, é pois uma relação emocional 
e afetiva mais do que uma relação mental 
ou civilizacional. Sucede que a relação das 
populações com o seu Património, seja 

S

lúdica ou identitária, não é suficiente para 
travar a degradação ruinosa dos bens e 
estruturas patrimoniais, uns à vista, outros 
escondidos. A sociedade civil compõe-se 
de cidadãos e organizações, estas podendo 
atuar, ou não, como “agentes protetores”. Se 
um anónimo transeunte conhecerá o nome 
de uma associação de defesa do Ambiente, 
ou de âmbito local por proximidade, ou de 
âmbito nacional por via dos média (ex. do 
Minuto Verde), não existe na comunicação 
social um espaço de visibilidade equivalente 
para o Património, seja de iniciativa cívica 
seja didático, findo o saudoso A Alma e 
a Gente; assim, as reações dos grandes 
movimentos associativos, quando existem, 
não têm a projeção necessária à educação 
cívica patrimonial, desde logo porque se 
dirigem prioritariamente ao Ambiente, apesar 
de estatutariamente visarem a proteção dos 
dois valores6. Sintomaticamente, nos 40 
anos do 25 de Abril não se fez um balanço 
deste tema7 que deveria questionar porque é 
que as associações de defesa do Património 
Cultural estão sob a égide da Agência 
Portuguesa do Ambiente8 e não da Direção-
-Geral do Património Cultural, quando 
existem duas Leis de Bases distintas para 
o Ambiente e para o Património Cultural9; 
ou porque englobam as ONGs do Ambiente 
as associações de defesa do Património, 
que por seu lado não estão inter federadas; 
porque é que a arquitetura popular é 
arrasada pela Direção de um Parque 
Natural em nome de uma padronização 
estética contrária à legislação sobre áreas 

protegidas; e poderíamos continuar o rol 
de questões que parecem não ter relação 
entre si mas que subterraneamente se ligam 
por um fio condutor que revela uma só: o 
extermínio progressivo da representação da 
sociedade civil nos órgãos da administração 
pública que tutela o Património, seja 
eliminando órgãos ou membros com 
funções de consulta10, seja fundindo os dois 
associativismos, desta forma controlando 
um potencial contra poder, em nome de uma 
latitude conceptual que retira força e ação 
ao movimento associativo do Património 
Cultural que, por alguma razão, tem uma 
tutela e legislação distintas.

O futuro da Cidadania do Património está 
na criação espontânea de verdadeiras 
redes sociais (não me refiro às 
informáticas) que reivindiquem um debate 
lúcido sobre o destino do Património 
em todas as suas vertentes-função, 
reconversão, financiamento, manutenção, 
compreendendo que nem tudo pode ser 
recuperado mas que as comunidades têm 
de ser ouvidas sobre essas escolhas. Para 
que estes grupos de interesse surjam é 
preciso, apenas, que deixemos de ver 
o Património não como um peso para a 
sociedade mas, pelo contrário, como um 
aliado na prestação de funções sociais 
− habitação, educação, cultura, desporto, 
lazer − com a vantagem de fazer parte da 
nossa identidade como povo e do nosso 
destino comum enquanto civilização. Afinal 
somos nós os destinatários e pagadores 
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do Património, mas ao não vermos que 
utilidades dele podemos retirar não 
nos interessamos pela sua salvaguarda 
(relação inversamente proporcional já 
demonstrada). E aqui a responsabilidade 
recai nas universidades que desperdiçam 
centenas de teses, trabalhos, projetos, que 
ficam arquivados em gavetas e bibliotecas 
sem chegar às Câmaras Municipais, 
às empresas, aos investidores, aos 
proprietários, numa clara e infelizmente 
clássica desresponsabilização do meio 
académico pelo destino dos bens que 
constituem afinal um seu objeto de estudo.

O tabú que, por efeito de manipulação 
político partidária e ingenuidade académica, 
representa ainda a abordagem da dimensão 
económica do Património, pretende 
desacreditar a capacidade lucrativa de 
um recurso económico cultural que pode 
ser gerido com critérios empresariais que 
suportem a sua conservação e criem 
riqueza, curiosamente alimentado por quem 
simultaneamente não contesta a entrega 
de Monumentos Nacionais a associações 
ou “grupos de amigos” sem concurso nem 
fiscalização, que ali instalam alojamentos 
ou bares que aceleram a degradação dos 
bens sem criar fundos que suportem uma 
recuperação nas próximas décadas; ou ao 
invés contesta a oferta pública à exploração 
privada ou público-empresarial de estruturas 
que se encontram fechadas por falta de 

Opinião
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fundos ou corte de funcionários, mas 
teoricamente bem entregues à administração 
pública, a mesma em quem a sociedade não 
confia. Este preconceito foi esgrimido de 
tal forma que não permite um debate sério, 
racional, e orientado aos fins de salvaguarda 
e valorização do Património para usufruto 
social e desenvolvimento económico 
sustentado e sustentável, constituindo 
uma barreira mental transversal que só os 
excelentes resultados de gestão empresarial 
sustentável de sociedades como a Monte da 
Lua, S.A. reverterá, por forma a dar o salto 
para a introdução da gestão privada mas 
controlada do Património, que queremos 
conservar, valorizar e transmitir, recuperando 
um atraso de 20 anos no tratamento desta 
questão, sem a qual não será possível 
fornecer dados essenciais para informar 
e formar cidadãos ativos, obstaculizando 
o processo de construção da Cidadania 
Patrimonial onde todos temos um papel a 
desempenhar 

NOTAS 
1 Manuela Reis, “Noções de Património na socieda-
de portuguesa”, in Memória e Artificio: a matéria do 
Património II, Lisboa, Soc. Geografia de Lisboa, 2009.
2 Da mesma autora, “Património e ambiente: duas 
dimensões da cidadania moderna”, in Atitudes sociais 
dos portugueses 4 - Ambiente e Desenvolvimento, 
Lisboa, iCS/iSSP, 2004.

3 Estudo do Edelman Trust Barometer de 07.02.2011. 
Índices de confiança: 9% na Governação; 69% nas 
ONGs; 47% nas empresas; 39% nos media.
4 Art.º 78.º, n.º 1 da CRP, introduzido na revisão de 
2001. Lei de Bases do Património 13/85 de 06 de 
julho, art.º 2.º.
5 Por razões de espaço remete-se para o Código do 
Procedimento Administrativo e para a Lei da Ação 
Popular, Lei 83/95 de 31 de agosto, garantida pela 
CRP desde 1976.
6 As Organizações Não Governamentais do Ambiente 
(ONGA) são as associações sem fins lucrativos que 
visam, exclusivamente, a defesa e valorização do 
ambiente ou do património natural e construído – art.º 
2.º da Lei n.º 35/98 de 18 de julho.
7 Nos “Encontros com o Património” da TSF de dia 26, 
cinco notáveis, alguns deles ex-dirigentes de equipa-
mentos afetos ao ex iGESPAR, constataram a apatia 
da sociedade sem apontar causas ou medidas para a 
contrariar.
8 O registo nacional das ONGA é tutelado pela APA, 
ao abrigo da política de aglutinação de dois tipos de 
associativismo que vem desde os anos 80 do século 
XX e que nunca foi contestada pelas interessadas. Ver 
www.apa.pt.
9 Respetivamente, a Lei n.º 19/2014 de 14 de abril e a 
Lei 107/2001 de 08 de setembro.
10 Entre 1980 e 1992, o iPPC foi dotado de um Conselho 
Consultivo (CC), regulamentado em 1981, que previa 3 
lugares para representantes das Associações de Defesa 
do Património (ADPs), que em 1985 aumentam para 9, 
um por cada secção, a nomear pelo Ministro da Cultura, 
sob proposta do presidente do iPPC, depois de ouvida 
a FADEPA – Federação das Associações de Defesa do 
Património, formalizada em 1981, que teve um papel de 
pressão neste processo, desagregada precocemente 
cerca de 1985. Sucede em 1992 o iPPAR, que mantêm 
o CC sem o regulamentar, garantindo genericamente 
a existência de lugares para representantes de insti-
tuições com atribuições nesta matéria. A referência às 
ADPs desaparece em 1996 de todos os organismos da 
Cultura.

46 |  P&C  Nº56  | Janeiro > Junho 2014



47P&C  Nº55  |  Julho > Dezembro  2013 |  

Traduzida para dezenas de idiomas em todo o mundo, a “Carta de Veneza” 
é talvez a mais popular das normas internacionais sobre património. 
Composta por apenas 16 artigos, a “Carta internacional sobre a 
conservação e o restauro de monumentos e sítios” celebra agora 50 anos e 
foi redigida no 2.º Congresso dos Arquitetos e Técnicos dos Monumentos 
Históricos, que decorreu de 25 a 31 de maio de 1964, em Veneza.

Foi há 50 anos… 

A Carta de Veneza  
Miguel Brito Correia | Arquiteto

Cartas & Convenções

   a origem da Carta de Veneza 
está a “Carta de Atenas sobre o restauro de 
monumentos”, que consiste nas conclusões 
da Conferência Internacional sobre a 
Proteção e a Conservação de Monumentos 
de Arte e de História, organizada pelo 
Serviço Internacional de Museus, que 
decorreu naquela cidade grega, de 21 a 30 
de outubro de 1931, e na qual participaram 
120 peritos de 24 países. Passadas três 
décadas e uma guerra mundial, chegara a 
altura de rever os princípios norteadores das 
intervenções em monumentos.

A três dias do início do Congresso de 
Veneza, Raymond Lemaire recebe de Piero 
Gazzola um rascunho com pistas de reflexão, 
redigidas por si e por Roberto Pane, e a 
incumbência de preparar um texto doutrinário 
a submeter ao Congresso. A ideia de redigir 
uma carta internacional que contivesse os 
princípios de intervenção em monumentos, 
fora debatida nos meses de preparação do 
Congresso, mas foi abandonada no início 
de maio. Lemaire, surpreendido com a 
inclusão no programa definitivo do Congresso 
da adoção de uma carta internacional, 
imediatamente começou a escrever o texto 
da carta, coadjuvado por Paul Philippot e 
Jean Sonnier. Este texto foi, depois, revisto 
por uma comissão de 23 especialistas de 18 
países – entre os quais o arquiteto português 
Luís Benavente – e submetido à votação do 
Congresso, que o aprovou por unanimidade!

O sucesso da Carta de Veneza deve-se, 
não só aos conceitos inovadores mas, 
também, à sua divulgação em todo o mundo 
por intermédio do Conselho Internacional 

N dos Monumentos e dos Sítios (ICOMOS). 
Criado em Junho de 1965, na sequência de 
uma resolução do Congresso de Veneza, o 
ICOMOS adotou a Carta de Veneza como 
seu documento fundador.

Os princípios apresentados na Carta de 
Veneza, resumidamente, são os seguintes:
- o respeito pela autenticidade;
- a noção alargada de monumento histórico;
- a multidisciplinaridade dos interventores no 
património;
- o objetivo da conservação e do restauro 
dos monumentos é a salvaguarda da obra de 
arte e do testemunho histórico;
- a manutenção permanente dos edifícios, 
como forma de evitar a sua degradação;
- a afetação dos monumentos a uma função 
útil à sociedade, desde que a nova função 
não os descaracterize;
- a preservação da zona envolvente do 
monumento;
- a proibição do deslocamento total ou 
parcial de um monumento;
- o restauro tem um carácter excecional;
- a proibição de reconstituições conjeturais;
- a harmonização dos acrescentos novos 
com o edifício existente, mas deixando clara 
a contemporaneidade;
- a indispensabilidade de um estudo 
arqueológico e histórico anterior à 
intervenção;
- a preferência por técnicas tradicionais de 
construção, mas com possibilidade de recurso 
a técnicas modernas, em certos casos;
- o respeito pelos contributos válidos de 
cada época histórica;
- as escavações arqueológicas devem 
respeitar normas científicas;

- a anastilose é permitida apenas em certos 
casos;
- todos os trabalhos devem ser 
documentados e, se possível, publicados.

Ao fim de uma década de implementação, 
o ICOMOS sentiu que era preciso rever 
e ampliar o texto da Carta. Após acesa 
discussão, decidiu-se manter o texto original 
e complementá-lo com novas cartas que se 
debruçassem sobre aspetos específicos que 
a sintética Carta de Veneza não abarcou. 
Surgem, então, as cartas sobre o turismo 
cultural (1976 e 1999), a salvaguarda de jardins 
históricos (1981), as cidades históricas (1987), 
a gestão do património arqueológico (1990), a 
autenticidade (Documento de Nara, 1994), o 
património subaquático (1996), a arquitetura 
vernácula (1999), as estruturas de madeira 
(1999), as pinturas murais (2003), as estruturas 
(2003), a interpretação e apresentação de sítios 
culturais (2008) e os itinerários culturais (2008) 

Tradução utilizada: Flávio Lopes, Miguel Brito Correia, 
Património Cultural, critérios e normas internacionais 
de proteção, Editora Caleidoscópio, Casal de Cambra, 
2014, p. 121-125.



48 |  P&C  Nº56  | Janeiro > Junho 2014

Notícias

PATORREB 2015
5.ª Conferência sobre Patologia 
e Reabilitação de Edifícios
A construção é um setor de atividade 
indispensável às sociedades modernas 
e desenvolvidas, no entanto, em cada 
momento é fundamental entender 
claramente quais as necessidades 
e ajustar as intervenções a essas 
necessidades. A reabilitação, 
nomeadamente a reabilitação do 
património edificado, é um dos vetores 
fundamentais do setor da construção. 
A reabilitação passará pela preservação 
do património monumental, pela 
reabilitação dos edifícios antigos, pela 
reabilitação da envolvente e das zonas 
comuns dos edifícios de condomínio de 
estrutura porticada de betão armado 
(construídos nas décadas de 60, 70 e 80) 
e ainda pela resolução das patologias 
construtivas dos edifícios mais recentes, 
cuja durabilidade é claramente inferior 
ao período de amortização dos 
empréstimos bancários.

Desde 2003, com uma periodicidade 
trienal, têm-se realizado as conferências 
PATORREB sobre patologia e 
reabilitação de edifícios, em Portugal e 
em Espanha, envolvendo professores, 
investigadores, estudantes, projetistas, 
empresas e outros profissionais. O 
extraordinário interesse manifestado nas 
quatro edições anteriores, que contaram 

com cerca de 600 participantes, motiva 
a realização da 5.ª edição da conferência 
PATORREB, em 2015, organizada com 
o objetivo de impulsionar e divulgar a 
sistematização do conhecimento neste 
domínio e contribuir para o intercâmbio 
técnico e científico entre Portugal, 
Espanha, Brasil e outros países da 
América Latina, razão pela qual as duas 
línguas oficiais são o português e o 
espanhol. 

Pretende-se, por um lado, refletir sobre 
o problema da patologia da construção: 
responsabilidades, garantias e seguros, 
código da construção, patologias 
estruturais, patologias dos materiais 
e componentes, patologias de caráter 
higrotérmico, técnicas de diagnóstico, 
inspeção técnica de edifícios, custos da 
patologia e disseminação da informação. 
Por outro lado, visa-se discutir a 
reabilitação nos seus múltiplos aspetos, 
com enfoque na componente técnica, 
estratégica, regulamentar, da indústria 
da construção e do setor financeiro.

Este encontro tem o apoio do GECoRPA 
– Grémio do Património.

Para mais informações:
http://paginas.fe.up.pt/~patorreb

Estão abertas as inscrições, até dia 
12 de Setembro, para o Prémio IHRU 
2014. O prémio avalia iniciativas em 
quatro diferentes domínios: reabilitação 
de edifício, reabilitação de conjunto 
urbano, reabilitação ou requalificação 
de espaço público e reabilitação 
urbana. Podem apresentar candidaturas 
entidades públicas ou privadas que 
tenham promovido intervenções no 
âmbito dos domínios referidos.

O prémio IHRU, como herdeiro dos 
prémios INH e RECRIA, procura 
promover a disseminação de boas 
práticas e valorizar o trabalho 
desenvolvido por projetistas, 
promotores e construtores, entre 
outros objetivos. Ao longo dos anos 
foi sofrendo alterações, reflectindo 
assim a evolução nos paradigmas 
da construção. Atualmente incide 
exclusivamente na área da reabilitação 
urbana.

De modo a assegurar o alto nível 
do prémio, foi constituído um 
júri de excelência que conta com 
representantes do IHRU, da Ordem dos 
Arquitetos, da Associação Portuguesa 
dos Arquitetos Paisagistas, da Ordem 
dos Engenheiros, do Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil e do 
GECoRPA – Grémio do Património. Os 
concorrentes deverão formalizar seu 
interesse através do preenchimento da 
ficha de candidatura disponível online, 
no Portal da Habitação. 

Para mais informações:
www.portaldahabitacao.pt

Candidaturas 
abertas ao 
Prémio 
IHRU 2014

SEDE / GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS:
Rua Augusto Gil, nº. 11B
1000-062 Lisboa
Telefone: 217 577 037 / 217 575 441
Telemóvel: 917527628
Fax : 217 958 354
E-mail: geral@planocrescente.pt

FILIAL BRASIL
Rua Evaldo Schaesser, nº. 422, Bloco 9, Apt. 21
Jardim Atlântico, Florianópolis CEP 88095-350
Telefone: 00554884759725 / 00554896766973
E-mail: brasil@planocrescente.pt

WWW.PLANOCRESCENTE.PT

CRIADA PARA CRESCER CONSIGO!

ALVARÁ INCI Nº 63450
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O mercado da reabilitação do 
património edificado tem revelado um 
dinamismo e empenho crescentes por 
parte dos vários agentes envolvidos. 
A contínua aposta neste setor pelo 
NCREP – Consultoria em Reabilitação 
do Edificado e Património, Lda., com 
o desenvolvimento e a aplicação de 
uma metodologia integrada (inspeção e 
diagnóstico, avaliação estrutural e projeto 
de reabilitação), tem dado os seus frutos, 
confirmando o entusiasmo do mercado 
e materializando-se na participação em 
várias intervenções de reabilitação um 
pouco por todo o país.

Este sentimento sente-se particularmente 
na baixa da cidade do Porto, onde 
o NCREP se encontra envolvido em 
vinte intervenções de reabilitação 
de edifícios, oito das quais em zona 
classificada como Património Mundial 
da Humanidade pela UNESCO. Todos 
os projetos de reabilitação e reforço 
estrutural desenvolvidos partiram de 
uma base sólida de conhecimento do 
edifício, através de ações de inspeção 
e diagnóstico dirigidas para cada 
construção, resultando em intervenções 
tendencialmente de impacto mínimo e 
compatíveis com os elementos existentes.

Acompanhando o entusiasmo vivido 
neste setor, e tendo simultaneamente em 
consideração a grande necessidade de 
formar técnicos qualificados para realizar 
este tipo de intervenção de acordo com 
as recomendações internacionais na área 
da reabilitação, o NCREP irá manter, em 
2015, a aposta na área da formação, 
através da disseminação do vasto 
conhecimento adquirido ao longo dos 
mais de dez anos de trabalho dos seus 
técnicos nesta área. 

NCREP 
mantém 
aposta na 
formação 
em 2015

Fundo JESSICA vai 
disponibilizar 120 milhões 
para projetos de reabilitação 
urbana em todo o país

A verba será disponibilizada até junho 
do próximo ano e podem candidatar-se 
entidades públicas e privadas. No dia 11 
de julho, em Sines, foram divulgadas as 
oportunidades de financiamento.

O fundo de investimento JESSICA 
foi lançado pela Comissão Europeia, 
pelo Banco Europeu de Investimento 
e pelo Banco de Desenvolvimento do 
Conselho da Europa e visa apoiar os 
estados-membros no financiamento de 
investimentos de reabilitação urbana.

As prioridades de intervenção deste 
fundo dizem respeito à construção 
de infraestruturas e equipamentos, à 
eficiência energética e energia renovável 
em áreas urbanas, à revitalização do 

tecido económico e à disseminação 
das tecnologias de informação e 
comunicação.

De acordo com um comunicado da 
entidade gestora do fundo JESSICA 
em Portugal, foram disponibilizados 
até agora 284 milhões de euros que 
permitiram o desenvolvimento de 55 
projetos e a criação de cerca de 1 200 
postos de trabalho diretos. As áreas 
mais beneficiadas têm sido o turismo, 
os equipamentos sociais, o imobiliário, 
o comércio, a energia e a educação.

No dia 11 de julho teve lugar na Casa 
do Médico, em Sines, uma sessão de 
debate sobre as novas oportunidades 
de financiamento.

As formações que estão a ser preparadas 
para o próximo ano, na sequência das já 
realizadas em 2013 e 2014, contarão com 
aplicações práticas em obras a decorrer, 
e englobam-se num dos principais 

objetivos do GECoRPA – Grémio do 
Património, que passa pela divulgação 
de boas práticas e pela formação 
especializada na área da reabilitação do 
património edificado.
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Vida Associativa

Reuniu, no passado dia 27 de junho, no 
Sana Reno Hotel, a 35.ª Assembleia-
-Geral ordinária do GECoRPA – Grémio 
do Património. Da ordem de trabalhos 
destaca-se a apresentação do relatório de 
actividades e contas de 2013, aprovado por 
unanimidade, e a eleição dos novos corpos 
sociais para o triénio 2014-2016. 

A única lista candidata apresentou a sua 
proposta de programa de atividades para o 
triénio 2014-2016, que elenca as atividades 
previstas mais relevantes, subsidiárias 

dos grandes objetivos do GECoRPA: 
valorizar a área de intervenção no edificado 
existente em vez da construção nova, 
valorizar as boas práticas, organizar 
seminários promovendo a qualificação dos 
profissionais e das empresas, e ajudar ao 
melhor ordenamento do setor.

Segundo Vítor Cóias, em Portugal o 
setor da construção tem tido um papel 
desproporcionado na atividade económica. 
É necessário um grande esforço de 
redimensionamento e de reconversão do 

35.ª Assembleia-Geral do GECoRPA

Novo corpos sociais tomam posse

ESTRUTURA ORGÂNICA | Triénio 2014-2016

CARGOS CORPOS SOCIAIS REPRESENTANTES

DIREÇÃO

Presidente Vítor Cóias STAP – Reparação Consolidação e Modificação de Estruturas, S.A.

Vogal Filipe Ferreira AOF – Augusto de Oliveira Ferreira & C.ª, Lda.

Vogal josé Borges Construções Borges & Cantante, Lda.

ASSEMBLEIA-GERAL

Presidente Carlos Mesquita OZ – Diagnóstico, Levantamento e Controlo de qualidade em Estruturas e 
Fundações, Lda.

Vice-Presidente Luís Mateus Monumenta – Reabilitação do Edificado e Conservação do Património, Lda.

Secretário Bruno Santos Umbelino Monteiro, S.A.

CONSELHO FISCAL

Presidente Miguel Monteiro 3M2P – Construção e Reabilitação de Edifícios, Lda.

Vogal Efectivo joão Martins jacinto joão Martins jacinto

Vogal Efectivo joão Graça STB – Reabilitação do Património Edificado, Ld.ª

Vogal Suplente Carlos Costa Atelier Samthiago

setor. O País precisa de menos empresas 
de construção e, sobretudo, de melhores 
empresas de construção. A reabilitação não 
pode ser, agora, tratada como uma “tábua 
de salvação” para um setor da construção 
obeso e antiquado.

Terminada a apresentação, procedeu-se à 
eleição, tendo a nova direção sido eleita por 
unanimidade pelos associados presentes. 
A Assembleia encerrou com um louvor à 
Direção cessante.

O GECoRPA na sessão “Industrial Challenges” 
da Conferência Internacional da Alvenaria, Guimarães

O GECoRPA - Grémio do Património foi 
convidado a participar na sessão “Industrial 
Challenges”, que teve lugar no segundo dia 
do 9.º Congresso Internacional da Alvenaria, 
que decorreu de 07 a 09 de Julho na 
Universidade do Minho, em Guimarães.

nomeadamente dos EUA, Canadá, Brasil, 
Itália, Holanda, Bélgica, Reino Unido, 
Espanha e Portugal. A iniciativa foi da 
Escola de Engenharia da Universidade do 
Minho (EEUM), da Sociedade Internacional 
de Alvenaria e do Instituto para a 
Sustentabilidade e Inovação em Estruturas 
de Engenharia (ISISE).

O programa de três dias incluiu sessões 
plenárias e técnicas, uma competição 
científica para estudantes, visitas guiadas, 
um espectáculo no centro de Guimarães, um 
jantar e momentos de convívio.

Esta sessão tinha por objetivo debater 
as tendências e desafios da indústria e 
promover a comunicação entre esta e as 
universidades. O GECoRPA participou, 
focando a necessidade de mudança no 
setor da construção e os desafios que daí 
decorrem para o segmento da alvenaria, 
em resultado do crescente enfoque na 
reabilitação das construções existentes e 
na conservação do património construído 
utilizando esta técnica.

A conferência juntou cerca de 400 
participantes oriundos de vários países, 
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Agenda
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Informações:  
www.eauh2014.fcsh.unl.pt

eauh@fcsh.unl.pt

Setembro

Cities in 
Europe, cities 
in the world
12.ª Conferência 
Internacional sobre 
História Urbana

O Fórum, organizado pela 
Associação Europeia para 
a História Urbana, acontece 
a cada dois anos, com a 
finalidade de promover um 
fórum multidisciplinar sobre 
a área.

Tem como destinatários 
historiadores, sociólogos, 
geógrafos, antropólogos, 
historiadores da arte e da 
arquitetura, economistas, 
planeadores e todos os que 
se dedicam a diferentes 
áreas da história urbana.

Qua Sex Dom SegQui Sab Ter Qua

24 26 28 2925 27 30 1

12.º Simpósio Internacional 
de Estradas em Betão
Soluções Inovadoras – Benefícios 
para a Sociedade

O Simpósio será subordinado ao tema 
“Soluções Inovadoras – Benefícios para 
a Sociedade” e abordará os pavimentos 
modernos, caracterizados por impacto 
ambiental reduzido, baixo custo de ciclo 
de vida e superfícies duráveis, de alta 
qualidade. A luminosidade e estrutura rígida 
dos pavimentos contribuem para combater 
o aquecimento global através dos aspetos 
positivos do albedo e do reduzido consumo 
de combustível. Os pavimentos em betão 
representam, desta forma, ativos de valor 
inestimável em termos de sustentabilidade e 
um benefício para a sociedade.

O evento é organizado pela EUPAVE – 
European Concrete Paving Association e pelo 
CZECH Research Institute of Binding Materials 
Prague, em colaboração com a PIARC – World 
Road Association.

26 a 28 de Setembro 2014 
Jornadas Europeias do Património 2014 
“Património, sempre uma descoberta”
Vários locais

Informações:  
Programa em www.patrimoniocultural.pt.

jep@dgpc.pt

Tel.: 213 614 329/28/36

Jornadas Europeias 
do Património 2014 
Património, sempre uma descoberta

As Jornadas Europeias do Património são uma 
iniciativa anual do Conselho da Europa e da União 
Europeia, envolvendo cerca de 50 países, tendo 
como objetivo a sensibilização dos cidadãos para 
a importância da proteção do Património. Em cada 
país é promovido, anualmente, um programa de 
atividades a nível nacional, cujo acesso, na sua 
grande maioria, é gratuito.

A Direção-Geral do Património Cultural, entidade 
responsável pela coordenação do evento a nível 
nacional propõe, para as Jornadas Europeias do 
Património de 2014, o tema Património, sempre 
uma descoberta, com o qual pretende chamar 
a atenção para a permanente novidade que o 
Património Cultural encerra, sempre atualizado 
através de novo conhecimento, de novas leituras 
e de novas interpretações, acompanhando 
a evolução das mentalidades, das ideias e 
também das modas. Com este tema pretende-se 
também evidenciar o enorme potencial contido 
no Património Cultural, seja ele construído ou 
imaterial, a sua enorme importância para um 
harmonioso e equilibrado desenvolvimento 
social e económico e para o papel de Cultura 
na sociedade. A permanente redescoberta do 
Património é também a constante redescoberta 
das nossas raízes, das nossas referências e 
da nossa identidade, tornando-se fundamental 
a sensibilização dos cidadãos para o seu 
conhecimento e para a sua proteção e valorização.

Informações:  
Organizing Committee

GUARANT International spol. s r.o.

Na Pankráci 17, Prague 4, Czech Republic

Tel: +420 284 001 444

Fax: +420 284 001 448

E-mail: iscr2014@guarant.cz

Technical Committee

EUPAVE

Vorstlaan 68, Boulevard du Souverain

1170 Brussels (Belgium)

Tel: +32 (0)2 790 42 06

Fax: +32 (0)2 640 06 70

E-mail: info@eupave.eu

Outubro

3 a 6 de Setembro 2014 
12.ª Conferência Internacional 
sobre História Urbana
“Cities in Europe, cities in the world”
Lisboa, Portugal

23 a 26 de Setembro 2014 
12.º Simpósio Internacional 
de Estradas em Betão
“Soluções Inovadoras – Benefícios 
para a Sociedade Checa”
Clarion Congress Hotel Prague, 
República Checa



52 |  P&C  Nº56  | Janeiro > Junho 2014

Empresas associadas do GECoRPA — Grémio doPatrimónio

Levantamentos. 
Inspeções e ensaios não destrutivos. 
Estudo e diagnóstico.

GRUPO I
Projeto, fiscalização e consultoria

GRUPO II
Levantamentos, inspeções e ensaios

GRUPO IV
Fabrico e/ou distribuição
de produtos e materiais

Conservação e restauro do património arquitetónico. 
Reabilitação, recuperação e renovação de 
construções antigas. 
Instalações especiais em património arquitetónico 
e construções antigas.

Conservação e restauro do património arquitetónico. 
Conservação e reabilitação de construções antigas.

Conservação e reabilitação de edifícios. 
Consolidação estrutural. 
Cantarias e alvenarias. 
Pinturas e carpintarias. 
Conservação e restauro de património artístico.

GRUPO III
Execução dos trabalhos.

Empreiteiros e Subempreiteiros

Reabilitação de estruturas de betão. 
Consolidação de fundações.  
Consolidação estrutural.

Consultoria em reabilitação do património edificado. 
Inspeção e diagnóstico. 
Avaliação de segurança estrutural e sísmica. 
Modelação numérica avançada. 
Projeto de reabilitação e reforço. 
Monitorização.

Projeto e consultoria em reabilitação de edifícios. 
Inspeção e diagnóstico de patologias. 
Avaliação e reabilitação energética. 

Reparação e reforço de estruturas.  
Reabilitação de edifícios. 
Inspeção técnica de edifícios e estruturas. 
Instalação de juntas. 
Pintura e revestimentos industriais.

Conservação e reabilitação de edifícios.  
Consolidação estrutural.  
Conservação de cantarias e alvenarias.

Engenharia, construção e reabilitação. 

Projetos de reabilitação, reforço e eficiência 
energética de edifícios. 
Operações de reabilitação em betão, coberturas 
planas e inclinadas, fachadas em reboco, pinturas e 
revestimentos cerâmicos. 
Isolamento térmico pelo exterior. 
Inspeção e diagnóstico de diferentes patologias ao 
nível do edificado.

Produção e comercialização de produtos  
e materiais para o património arquitetónico e 
construções antigas.

Projeto de conservação e restauro do património 
arquitetónico. 
Conservação e restauro do património arquitetónico. 
Azulejos; cantarias (limpeza e tratamento); dourados; 
esculturas de pedra; pinturas decorativas; rebocos e 
estuques; talha.

Construção e reabilitação de edifícios. 
Consolidação estrutural. 

Construção de edifícios. 
Conservação e reabilitação de construções antigas.

Estudo e valorização do património histórico móvel 
e imóvel. Projetos de reabilitação e de conservação 
e restauro. Consultoria sobre o património cultural e 
controle técnico de obras. Levantamentos técnicos 
do património construído, estudo e diagnóstico 
de anomalias para projetos de conservação e 
restauro. Recuperação do património arquitetónico 
e arqueológico. Intervenção de conservação e 
restauro do património histórico integrado, móvel 
e imóvel.

Gabinete de estudos e projetos 
Reabilitação de edifícios
Restauro e conservação do património 
arquitectónico construído

Fabricante de reforços de estruturas em 
betão armado e alvejarias com compósitos 
de fibras. Reforço de pavimentos rodoviários, 
aeroportuários e portuários com malhas de fibra 
de carbono e vidro.

Produção e comercialização de 
materiais para construção.
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www.gecorpa.pt
GECoRPA- Grémio doPatrimónio 
Av. Conde Valbom 115, 1º Esq.
1050 – 067 Lisboa
T. 213 542 336
info@gecorpa.pt
www.facebook.com/gecorpa
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Livraria

Os acidentes e incidentes em barragens têm 
causas estruturais, hidráulicas ou operacionais. 
Após a apresentação de alguns conceitos 
básicos, e de alguns acidentes históricos 
sempre presentes na nossa memória colec-
tiva, o livro apresenta os principais cenários 
de deterioração da fundação e do corpo 
das barragens de betão, e a importância da 
detecção precoce das deteriorações e os 
meios para tal utilizados, tornando clara a 
importância de uma observação do compor-
tamento estrutural e hidráulico-operacional 
das barragens bem planificada e bem exe-
cutada.
Referem-se diversos casos de deterioração 
de barragens portuguesas, entre as quais as 
barragens do Cabril, Pracana, Fagilde e Alto 
Ceira, bem como as medidas de reabilitação 
adoptadas.

Para saber mais sobre estes e outros livros, consulte a  
Livraria Virtual em www.gecorpa.pt

Faça a sua encomenda por e-mail  
| livrariavirtual@gecorpa | ou online na Livraria Virtual.pt

Os associados do 
GECoRPA e assinantes 
da Pedra & Cal têm 10% 
desconto.

10    %

Deterioração e 
reabilitação de 
barragens de betão. 
Aspectos estruturais. 
Casos de obras. 

Autor: José Mora 

Ramos

Edição: LNEC

Preço: € 10,00
Código: LN.E.25

As estruturas de betão continuam a ser a solução escolhida 
para a maioria das construções, por ser a mais económica e 
a mais robusta de entre as várias alternativas possíveis.
Estruturas de betão, da concepção à execução, poderia 
ter sido o título escolhido para esta obra em dois volumes, 
pois tal foi o propósito do autor ao escrevê-la. A compre-
ensão do comportamento das estruturas de betão é, pois, 
condição imprescindível para uma adequada concepção e 
execução dessas estruturas.
O autor dedicou às estruturas de betão grande parte da 
sua intensa vida profissional de mais de 40 anos, quer no 
ensino, quer na consultoria e projecto.
Esta dupla actividade permitiu-lhe passar da teoria à prá-
tica, e da concepção à execução, acumulando assim uma 
vasta experiência de “saber” e “saber fazer”. É o resultado 
dessas vivências e experiências que se procurara transmi-
tir nesta obra a cores, ao longo de 16 capítulos, com cen-
tenas de ilustrações e dezenas de exemplos comentados e 
de quadros sinópticos.
Este livro destina-se a alunos de engenharia e a engenheiros 
dedicados à actividade de consultoria e projecto, à gestão, à 
fiscalização e à execução de obras com estrutura em betão.
A recente publicação de um conjunto de Eurocódigos como 
Normas Portuguesas, cuja aplicação foi seguida na concep-
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rio Tua, ao quilómetro 133, em Bragança, 
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so, um tempo em que a Natureza e o Ho-
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tempo do percurso pedestre e com parti-
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objectos e da paisagem. O resultado é 
um registo extensivo do que foi a Linha 
do Tua.
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